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OBS: Caso não consiga consultar via internet, deverá entrar em

contato com o GABINETE DA DESEMBARGADORA ANNE

HELENA FISCHER INOJOSA, Relatora, antes do termo final, para

receber as orientações.

Dado e passado nesta cidade de Maceió-Al. Eu, FREDERICO

GUILHERME DE OLIVEIRA GOMES, Assessor de Gabinete, digitei

o presente Edi ta l ,  que vai  confer ido e assinado pela

Desembargadora ANNE HELENA FISCHER INOJOSA.

MACEIO/AL, 03 de outubro de 2022.

ANNE HELENA FISCHER INOJOSA

Magistrado

Posto Avançado TRT 19 CAE

Edital

Processo Nº ATSum-0000569-07.2021.5.19.0003
AUTOR JULIANA DA SILVA

ADVOGADO ITALO ROMANY DE OLIVEIRA
MOREIRA(OAB: 15037/AL)

RÉU HOSPITAL VETERINARIO DO
TRABALHADOR LTDA - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - HOSPITAL VETERINARIO DO TRABALHADOR LTDA - ME

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

SECRETARIA DE EXECUÇÃO E PESQUISA PATRIMONIAL -

SEPP

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO N. 04/2022

O Dr. Edson Françoso, Juiz do Trabalho em atuação na

Secretaria de Execução de Pesquisa Patrimonial, faz saber, a

quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que

nos  d ias  08  e  10 /11 /2022 ,  às  09  horas ,  na  sa la

TELEPRESENCIAL da CAE, nas datas e horário acima

indicados, serão levados à hasta pública, para a venda e

arrematação pelo maior lanço, sob as condições abaixo, os

bens penhorados na execução dos seguintes processos:

I. DO BEM E DO PROCESSO PERTINENTE

1) PROCESSO: CartPrecCiv 0000057-27.2021.5.19.0002

DEPRECANTE: ADRIANO OLIVEIRA PANTALEAO

DEPRECADO: ANTONIO JOSE ACCIOLY MACIEL

I - Apartamento sob o nº 606, componente do Edifício

Residencial “Monteverde”, situado na Rua Santa Fernanda,

390, bairro de Jatiúca, nesta cidade, encravado no 6º andar,

composto de: sala de estar/jantar, com varanda, 01 quarto,

banheiro social, cozinha, área de serviço, área privativa

equivalente de 43,18m², área comum equivalente de 23,97m²,

área total equivalente de 67,15m², com 01 vaga de garagem,

matrícula nº 133854, do 1º Cartório de Registro Geral de

Imóveis de Maceió, avaliado em R$ 240.000,00 (duzentos e

quarenta mil reais). Data da avaliação: 26/09/2022.

2) PROCESSO: ATOrd 0000777-59.2019.5.19.0003

AUTOR: ELISANDRA MARIA DO NASCIMENTO MELO

RÉU: JOSE FABIO DA SILVA SANTOS E OUTROS (2)

1) 03 (três) aparelhos de ar condicionado, tipo split, marcas

Cônsul, Philco e Ar Apronter, capacidade 12.000 btus, todos,

em bom estado de conservação e pleno funcionamento

avaliados em R$ 4.500,00;

2) 18 (dezoito) cadeiras giratórias, com rodízios, com cinco pés,

em aço cromado, com encosto e assento em courino branco,

sem braços, em bom estado de conservação, avaliadas em R$

6.300,00;

3) 04 (quatro) mesas em madeira, revestidas de fórmica, com

gavetas, utilizadas em salão de beleza para procedimentos de

manicure, vazadas em círculos pequenos nas extremidades,

medindo respectivamente 1,60x0,40; 2,50x0,40 e duas

1,58x0,40, em bom estado de conservação, avaliadas em R$

1.600,00;

4) 01 (uma) geladeira Eletrolux, 262 litros, modelo RDE30, com

plotagem decorativa, em bom estado de conservação e pleno

funcionamento, avaliada em R$ 1.000,00;

5) 01 (um) forno de microondas, marca Eletrolux, capacidade 20

litros, em regular estado de conservação e em pleno

funcionamento, avaliado em R$ 200,00;

6) 02 (dois) centros decorativos de sala, com pés de ferro e

tampo de madeira em fórmica preta, com pés em ferro, cor

dourada, em perfeito estado de conservação, avaliados em R$

1.500,00;

7) 01 (uma) mesa decorativa, redonda, em madeira, avaliada em

R$ 1.500,00.

Total da avaliação: R$ 16.600,00 (dezesseis mil e seiscentos

reais).

3) PROCESSO: ATSum 0000569-07.2021.5.19.0003

AUTOR: JULIANA DA SILVA

RÉU: HOSPITAL VETERINARIO DO TRABALHADOR LTDA - ME

1) 01 (um) condicionador de ar, modelo ACJ, marca Eletrolux,

com capacidade de refrigeração de 7.500 btus, em regular

estado de conservação, avaliado em R$ 300,00;

2) 01 (um) condicionador de ar, tipo Split, marca Springer
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Midea, com capacidade de refrigeração de 9000 btus, em

regular estado de conservação, avaliado em R$ 700,00;

3) 01 (um) condicionador de ar, tipo Split, marca Komeco, com

capacidade de refrigeração de 9000 btus, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 700,00;

4) 01 (um) condicionador de ar, modelo ACJ, marca Eletrolux,

com capacidade de refrigeração de 7500 btus, em regular

estado de conservação, avaliado em R$ 300,00;

5) 01 (um) aparelho de gelágua (purificador), marca Ulfer, cor

branca, modelo Compact Gel, elétrico, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 800,00.

Valor total da avaliação: R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos

reais).

Observações: 1) não foi possível aferir o funcionamento dos

equipamentos na ocasião da diligência, por problemas técnicos

de eletricidade no prédio. O sócio da executada e depositário

dos bens assegurou a entrega dos bens em perfeito estado de

funcionamento em caso de arrematação ou adjudicação na

hasta pública designada; 2) foi alterado o valor dos bens em

face do estado real encontrado, passando de R$ 4.200,00 (Auto

de Penhora de fl. 132) para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos

reais).

4) PROCESSO: CartPrecCiv 0001182-37.2015.5.19.0003

DEPRECANTE: JOSE MARIA PEREIRA DOS SANTOS

DEPRECADO: DESBRAVE SERVICOS GERAIS LTDA - ME E

OUTROS (5)

1) Fração ideal correspondente a 23,80 do Lote nº 25, quadra I,

do Loteamento Nova Morada, situado na Via Expressa, atual

Avenida Juca Sampaio, bairro Barro Duro, onde existe o imóvel

de nº 1.590, entre as empresas Hiper Comercial e Centrocon,

nesta capital, medindo 15,00ms de frente e 15,00ms de fundos

por 40,00ms de extensão do lado direito e 40,00ms de extensão

do lado esquerdo, limitando-se pela frente com a Av. MAC 240

(atual Av. Juca Sampaio), com o lado direito com o lote 26, lado

direito com o lote 24 e fundos com a Rua em projeto nº 02. O

referido lote está registrado sob nº 32.459, livro nº 2, no cartório

do 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió, sendo a referida

fração de copropriedade do Sr. João Paulo Sarmento da Rocha

Barros. Sobre o referido lote nº 25 encontra-se edificado um

galpão em alvenaria de tijolos, coberto de telhas em alumínio,

possuindo um portão em chapa de aço na frente, contendo nos

fundos uma edificação em alvenaria de dois pavimentos, sendo

que, no pavimento térreo existem duas salas com dois

banheiros e, no superior, duas salas com apenas um banheiro

(atualmente todos os banheiros necessitando de reparos).

Avaliado o lote 25 com galpão edificado sobre o mesmo em

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e a fração

ideal em R$ 357.000,00(trezentos e cinquenta e sete mil reais).

2) 1) Fração ideal correspondente a 23,80 do Lote nº 25, quadra

I, do Loteamento Nova Morada, situado na Via Expressa, atual

Avenida Juca Sampaio, bairro Barro Duro, onde existe o imóvel

de nº 1.590, entre as empresas Hiper Comercial e Centrocon,

nesta capital, medindo 15,00ms de frente e 15,00ms de fundos

por 40,00ms de extensão do lado direito e 40,00ms de extensão

do lado esquerdo, limitando-se pela frente com a Av. MAC 240

(atual Av. Juca Sampaio), com o lado direito com o lote 26, lado

direito com o lote 24 e fundos com a Rua em projeto nº 02. O

referido lote está registrado sob nº 32.459, livro nº 2, no cartório

do 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió, sendo a referida

fração de copropriedade do Sr. João Claudio Sarmento da

Rocha Barros. Sobre o referido lote nº 25 encontra-se edificado

um galpão em alvenaria de tijolos, coberto de telhas em

alumínio, possuindo um portão em chapa de aço na frente,

contendo nos fundos uma edificação em alvenaria de dois

pavimentos, sendo que, no pavimento térreo existem duas

salas com dois banheiros e, no superior, duas salas com

apenas um banheiro (atualmente todos os banheiros

necessitando de reparos). Avaliado o lote nº 25 com galpão

edificado sobre o mesmo em R$1.500.000,00 (um milhão e

quinhentos mil reais) e a fração ideal em R$ 357.000,00

(trezentos e cinquenta e sete mil reais).

3) Fração ideal correspondente a 23,80 do Lote nº 25, quadra I,

do Loteamento Nova Morada, situado na Via Expressa, atual

Avenida Juca Sampaio, bairro Barro Duro, onde existe o imóvel

de nº 1.590, entre as empresas Hiper Comercial e Centrocon,

nesta capital, medindo 15,00ms de frente e 15,00ms de fundos

por 40,00ms de extensão do lado direito e 40,00ms de extensão

do lado esquerdo, limitando-se pela frente com a Av. MAC 240

(atual Av. Juca Sampaio), com o lado direito com o lote 26, lado

direito com o lote 24 e fundos com a Rua em projeto nº 02. O

referido lote está registrado sob nº 32.459, livro nº 2, no cartório

do 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió, sendo a referida

fração de copropriedade da Sra. Cláudia Sarmento da Rocha

Barros. Sobre o referido lote nº 25 encontra-se edificado um

galpão em alvenaria de tijolos, coberto de telhas em alumínio,

possuindo um portão em chapa de aço na frente, contendo nos

fundos uma edificação em alvenaria de dois pavimentos, sendo

que, no pavimento térreo existem duas salas com dois

banheiros e, no superior, duas salas com apenas um banheiro

(atualmente todos os banheiros necessitando de reparos).

Avaliado o lote nº 25 com galpão edificado sobre o mesmo em

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e a fração
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ideal em R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais).

4) Fração ideal correspondente a 28,59% do Lote nº 25, quadra

I, do Loteamento Nova Morada, situado na Via Expressa, atual

Avenida Juca Sampaio, bairro Barro Duro, onde existe o imóvel

de nº 1.590, entre as empresas Hiper Comercial e Centrocon,

nesta capital, medindo 15,00ms de frente e 15,00ms de fundos

por 40,00ms de extensão do lado direito e 40,00ms de extensão

do lado esquerdo, limitando-se pela frente com a Av. MAC 240

(atual Av. Juca Sampaio), com o lado direito com o lote 26, lado

direito com o lote 24 e fundos com a Rua em projeto nº 02. O

referido lote está registrado sob nº 32.459, livro nº 2, no cartório

do 1º Registro Geral de Imóveis de Maceió, sendo a referida

fração de copropriedade da Sra. Lilian Sarmento da Rocha

Barros. Sobre o referido lote nº 25 encontra-se edificado um

galpão em alvenaria de tijolos, coberto de telhas em alumínio,

possuindo um portão em chapa de aço na frente, contendo nos

fundos uma edificação em alvenaria de dois pavimentos,sendo

que, no pavimento térreo existem duas salas com dois

banheiros e, no superior, duas salas com apenas um banheiro

(atualmente todos os banheiros necessitando de reparos).

Avaliado o lote nº 25 com galpão edificado sobre o mesmo em

R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e a fração

ideal em R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais).

5) PROCESSO: ATOrd 0001136-09.2019.5.19.0003

AUTOR: SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE

ALAGOAS

RÉU: CENTRO EDUCACIONAL ISAAC NEWTON LTDA

1) 17 (dezessete) carteiras escolares com encosto, assento e

prancheta em madeira e estrutura de metal, cores branca e

azul, inclui compartimento inferior para livros, em regular

estado de conservação, estando algumas avariadas. Valor

unitário R$ 50,00, totalizando R$ 850,00;

02) 03 (três) mesas escolares de madeira e estrutura de ferro,

tipo professor, medindo 0,90m de largura, 0,50m de

profundidade e 0,71m de altura, em regular estado de

conservação. Valor unitário: R$ 150,00, totalizando R$ 450,00;

03) 01 (uma) estante de metal, 6 (seis) prateleiras, medindo

2,00m de altura, 0,94m de largura e 0,26m de profundidade,

com um amasso na prateleira superior, em regular estado e

conservação, avaliada em R$ 150,00;

04) 02 (dois) bebedouros de coluna em inox, marca IBBL,

modelo 01032001, sem uso, funcionamento do motor aferido,

em regular estado de conservação, valor unitário: R$ 400,00,

totalizando R$ 800,00;

05) 04 (quatro) mesas escolares infantis, cor azul, medindo

0,80m de largura e profundidade e 0,54m de altura, em regular

estado de conservação, valor unitário R$ 100,00, totalizando

400,00;

06) 12 (doze) cadeiras escolares infantis, cor azul, com sinais

de ferrugem, em regular estado de conservação, valor unitário

R$ 40,00, totalizando R$ 480,00;

Valor total: R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais).

6) PROCESSO: ATOrd 0000208-63.2016.5.19.0003

AUTOR: JOCIARA DE ARAUJO FALCAO

RÉU: A. M. E. COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME

E OUTROS (3)

I - 01 (um) quarto infantil do tipo planejado (novo), perfazendo

uma área total de 10,8m2. Valor da Avaliação R$ 4.266,66

(quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis

centavos). Data da avaliação: 13/09/2022. Observação: O quarto

está desmontado e encontra-se entulhado num cômodo da

também empresa de móveis planejados Casa Brasileira,

situada na Avenida Dr. Júlio Marques Luz (antiga Avenida

Jatiúca), nº 1.433-A, Jatiúca, Maceió-AL.

7) PROCESSO: ATSum 0000510-24.2018.5.19.0003

AUTOR: ERINALDO SANTOS DA SILVA

RÉU: PLASTICFER COM. LTDA - ME

1) 01 (uma) dobradeira mecânica, marca Newton, modelo PDM

30/40 x 2550mm, nº 2006, ano de fabricação 2001, capacidade

20/40 T, em bom estado de conservação e funcionamento, não

apresentando defeito parente, avaliada por R$30.000,00 (trinta

m i l  r e a i s ) .  D a t a  d a  a v a l i a ç ã o :  1 3 / 0 9 / 2 0 2 2 .

8) PROCESSO: ATOrd 0054900-08.1999.5.19.0003

AUTOR: CELI DE LIMA SANTOS

RÉU: SINDICATO DOS TAXISTAS DO ESTADO DE ALAGOAS

01) 01 (um) ar condicionado Samsung de 12.000 BTU’s, em

péssimo estado de conservação, reavaliado em R$ 250,00

(duzentos e cinquenta reais); o bem não estava instalado, sem

uso pela executada, não tendo sido possível confirmar o

funcionamento;

02) 01 (uma) mesa de escritório com base de ferro, na cor

verde, reavaliada em R$ 50,00 (cinquenta reais), a título de

venda da armação por peso, pois o tampo do bem foi

deteriorado pelo tempo de uso, bem sucateado;

03) 07 (sete) cadeiras de escritório, em metal e plástico, na cor

azul, reavaliadas em R$570,00 (quinhentos e sessenta reais),

considerando o estado do bem e o valor de mercado para o

produto usado e similares.

04) 01 (uma) cadeira de escritório, acolchoada, na cor azul,

reavaliada em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), considerando o

desgaste natural do bem e o valor de mercado para usados
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similares;

05) 01 (uma) mesa de computador, em fórmica, em razoável

estado, reavaliada em R$150,00 (cento e cinquenta reais),

considerando o estado de conservação e o valor atual de

mercado para bens usados similares;

06) 01(um) frigobar Electrolux, em péssimo estado de

conservação,  reaval iado em R$100,00 (cem reais) ,

considerando que o bem está sucateado e não pode ser

confirmado se ainda está em funcionamento;

07) 01(um) micro-ondas Electrolux, em bom estado, reavaliado

em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), considerando o estado do

bem e o valor de mercado para usados similares;

08) 01(um) fogão Esmaltec de 4 bocas, em péssimo estado,

reavaliado em R$ 130,00 (cento e trinta reais), considerando o

estado do bem e o valor de mercado para usados similares;

09) 01(uma) longarina com seis lugares, acolchoada, em

regular estado, reavaliada em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta

reais), considerando o estado do bem e o valor de mercado

para usados similares.

Valor total: R$ 1.860,00 (um mil, oitocentos e sessenta reais).

Data da reavaliação: 13/09/2022.

9) PROCESSO: ATOrd 0000842-64.2013.5.19.0003

AUTOR: DIOGENES PAULO DA SILVA SOARES

RÉU: E D K - SERVICOS LTDA - ME E OUTROS (2)

I - 01 (uma) rosqueadeira industrial, marca Torwell, 750W de

potência, 220 volts, modelo ZIT-SQ – 50, em perfeito estado de

conservação e funcionamento, avaliado por R$ 8.000,00 (oito

mil reais). Data da avaliação: 02/09/2022.

10) PROCESSO: ATSum 0049400-09.2009.5.19.0003

AUTOR: JOSE CICERO DOS SANTOS SILVA

RÉU: PREMOLDADOS ESFINGE LTDA - ME E OUTROS (3)

I - 38 (trinta e oito) manilhas de concreto armado, utilizadas

para escoamento de água e esgoto, sem ferro, medindo cada

uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de comprimento. Valor

unitário; R$ 120,00 (cento e vinte reais). Valor total da

avaliação R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais).

Data da avaliação: 05/09//2022.

11) PROCESSO: ATOrd 0001908-16.2012.5.19.0003

AUTOR: JULIE REGINIS DANTAS DO NASCIMENTO

RÉU: G. F. DA SILVA NETO - ME E OUTROS (2)

1) 242 (duzentas e quarenta e duas) manilhas de concreto

armado, utilizadas para o escoamento de água e esgoto, sem

ferro, medindo cada uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de

comprimento. Valor unitário: R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Valor total da avaliação R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e

quarenta reais). Data da avaliação: 05/09/2022.

12) PROCESSO:ATOrd 0000815-71.2019.5.19.0003

AUTOR: MAYARA DOS SANTOS SOARES OLIVEIRA

RÉU: FELISDORO TELECOMUNICACOES LTDA - ME

1) 01 (um) relógio de ponto digital X REP 520 BB 300, marca

TRX em bom estado de conservação, numero de fabricação

0002001580004438, avaliado em R$ 500,00 ( quinhentos reais);

2) 01 (um) relógio de ponto digital X REP 520 BB 300, martca

TRX, em bom estado de conservação, numero de fabricação

0000200002000020001558, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil

reais);

3) 01 (um) condicionador de ar, tipo SPLIT, marca GREE,

capacidade 24.000 BTUs, em bom estado de conservação e

funcionamento, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos

reais), com controle remoto;

4) O direito de uso do telefone fixo de numero 3359-1616

(Pontual Taxi), avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Valor total: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).Data da

avaliação: 06/09/2022.

13) PROCESSO: ATSum 0000434-63.2019.5.19.0003

AUTOR: LUCIANA ALVES DA SILVA

RÉU: J C M DOS SANTOS - ME E OUTROS (2)

I) 01 (um) expositor central de madeira, para utilização em

padarias e mercadinhos, com 4 lados e 20 prateleiras, medindo

aproximadamente 1,60m de altura, 1,21m de largura e 0,83m de

profundidade, com algumas marcas, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais);

II) 01 (um) expositor central de madeira para utilização em

padarias e mercadinhos, com 4 lados e 20 prateleiras, medindo

aproximadamente 1,60m de altura, 1,60m de largura e 0,82m de

profundidade, com algumas marcas aparentes, em regular

estado de conservação, avaliado em R$ 750,00 (setecentos e

cinquenta reais);

III) 01 (um) balcão expositor de vidro curvo, sem refrigeração

nem aquecimento, com tampo de granito e estrutura de aço

inoxidável e madeira, com três prateleiras, medindo

aproximadamente 1,24m de altura, 1,19m de largura e 0,71m de

profundidade, sem marca aparente, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 1.100,00 (mil e cem reais);

IV) 01 (um) balcão expositor de vidro curvo, sem refrigeração

nem aquecimento, com tampo de granito e estrutura de aço

inoxidável e madeira, com duas prateleiras, medindo

aproximadamente 1,24m de altura, 1,30m de largura e 0,71 m de

profundidade, sem marca aparente, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

V) 01 (um) balcão expositor de vidro, curvo, com aquecimento,

tampo de granito e estrutura de aço inoxidável, com três
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prateleiras, medindo aproximadamente 1,18m de altura e 0,71 m

de profundidade, sendo a largura dividida em três seções de

0,92m, 0,90m e 0,92m, em formato de “U”, sem marca aparente,

em regular estado de conservação, com duas trincas em uma

das faces do vidro expositor;

Inclui um móvel anexo com tampo de granito, aço inoxidável e

madeira, com 2 prateleiras na parte de trás (para utilização

como caixa do estabelecimento), medindo aproximadamente

1,21m de altura e 0,67mde profundidade, sendo a largura

dividida em duas seções de 0,30m cada, sem marca aparente,

em regular estado de conservação, avaliado o conjunto em R$

2.000,00 (dois mil reais);

VI) 01 (um) balcão expositor de vidro, sem refrigeração nem

aquecimento, com estrutura de aço inoxidável e madeira, com

três prateleiras, medindo aproximadamente 1,04m de altura,

2,02 m de largura e 0,65 de profundidade, sem marca aparente,

em regular estado de conservação, com uma trinca, avaliado

em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais);

VII) 01 (um) expositor central de madeira, para utilização em

padarias e mercadinhos, com 4 lados e 20 prateleiras, medindo

aproximadamente 1,60m de altura, 3,60m de largura e 0,40m de

profundidade, sem marca aparente, em regular estado de

conservação, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos

reais).

Valor total: R$8.150,00 (Oito mil, cento e cinquenta reais). Data

da avaliação: 14/09/2022

14) PROCESSO: ATSum 0000612-56.2012.5.19.0003

AUTOR: LENILDA PEREIRA DA SILVA

RÉU: COELY E ARAUJO LTDA - ME E OUTROS (3)

I - 01 (uma) máquina Singer de costura reta, modelo 191D-20,

CAT nº 1955-01, na cor branca, instalada e acompanhada em

uma mesa de costura, acoplada um motor marca Singer de ½

HP, voltagem 110/220 volts, número de série21390821, em

perfeito estado de conservação e funcionando, avaliada em R$

3.000,00(três mil reais). Data da avaliação: 08/09/2022.

15) PROCESSO:ATSum 0000563-97.2021.5.19.0003

AUTOR: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO

RÉU: GRIFE DAS CARNES EIRELI E OUTROS (2)

1) 01 (um) freezer (FRICON), horizontal, com quatro tampas de

correr em vidro, medindo 3,04 x 0,92 x0,95, avaliado em R$

3.000,00 (três mil reais);

2) 01 (um) freezer vertical (VHM POLARES), expositor de

carnes, medindo 2,00 X 2,05 x 0,66, série139448, avaliado em

R$ 6.000,00;

3) 01 (um) freezer expositor de carne (VNH), horizontal,

medindo 2,04 x 1,30 x 065, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil

reais).

Valor total: R$ 12.000,00 (doze mil reais).Data da avaliação:

19/09/2022.

Ressalvas: Todos os bens estão em bom estado de

conservação e funcionamento.

16) PROCESSO:ATSum 0000437-18.2019.5.19.0003

AUTOR: CEZAR BRUNO DE MELO PEREIRA

RÉU: MISTER CAYMAN LTDA - ME

1) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor preto, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000696), avaliada por R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

2) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor preto, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000705), avaliada por R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

3) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor branca, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014

nº0000799), avaliada por R$8.500,00 (oito mil e quinhentos

reais);

4) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor verde, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000737), avaliada por R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

5) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor verde, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000738), avaliada por R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

6) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor verde, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000749), avaliada por R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais);

7) 01 (uma) pele de jacaré, couro curtido, na cor marrom, de

tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000728), avaliada por R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

Valor total: R$ 59.500,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos

reais). Data da reavaliação: 12/09/2022.

17)PROCESSO:CartPrecCiv 0001231-36.2019.5.19.0004

DEPRECANTE: CARLOS LANDE COELHO

DEPRECADO: REGINALDO BATISTA DA SILVA

01) Um terreno localizado na Av. Lourival Melo Mota, S/Nº,

Santos Dumont, Maceió, Alagoas, esquina com a Rua Jaqueline

Angel Severo, medindo 19,55m de frente e de fundos por

39,10m de frente a fundos em ambos os lados, contendo um

galpão comercial com área de construção de 342,11m² e área

coberta de 387,25m², em regular estado de conservação,

avaliado em R$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil

reais).Matrícula - 62662, Livro 2, do 1º Registro Geral de

Imóveis de Maceió/AL.

18)PROCESSO:ATOrd 0001401-76.2017.5.19.0004
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AUTOR: ALISSON DO NASCIMENTO BRANDAO

RÉU: PLASTICFER COM. LTDA – ME

1) 01 (uma) dobradeira mecânica, marca Newton, modelo PDM

30/40 x 2550mm, nº 2006, ano de fabricação 2001, capacidade

20/40 T, em bom estado de conservação e funcionamento, não

apresentando defeito parente, avaliada por R$30.000,00 (trinta

mil reais). Data da avaliação: 13/09/2022.

19) PROCESSO:ATOrd 0001694-22.2012.5.19.0004

AUTOR: BENEDITO PRUDENCIO DA SILVA

RÉU: G. F. DA SILVA NETO - ME E OUTROS (2)

I- 3.308 (três mil, trezentos e oito) manilhas de concreto

armado, utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem

ferro, medindo cada uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de

comprimento. Valor unitário: R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Valor total: R$396.960,00 (trezentos e noventa e seis mil,

novecentos e sessenta reais).

20) PROCESSO:ATOrd 0001621-79.2014.5.19.0004

AUTOR: JOSE FIRMINO DA SILVA

RÉU: ROSSERVICE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME

E OUTROS (3)

1) 9.850,00 kg (nove mil, oitocentos e cinquenta quilos) de

cantoneiras de aço carbono, modelos diversos ("g", “u”, “l”), a

critério do arrematante, peça fabricada e pronta, com entrega

prevista no prazo de 45 dias pela executada, a contar da ciência

da ordem judicai de entrega. Valor da avaliação: o valor do

quilo da cantoneira de aço foi avaliado em R$ 13,00 (treze

reais), do que resultou o total penhorado de R$ 128.050,00

(cento e vinte e oito mil e cinquenta reais). Data da avaliação:

05/09/2022.

21) PROCESSO:ATOrd 0001046-42.2012.5.19.0004

AUTOR: ALEXSANDRO FERREIRA FELIX

RÉU: D. S. DA SILVA PREMOLDADOS - EPP E OUTROS (3)

1) 290 (duzentos e noventa) manilhas de concreto armado,

utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem ferro,

medindo cada uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de

comprimento. Valor unitário: R$ 120,00 (cento e vinte reais).

Valor total da avaliação: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e

oitocentos reais). Data da avaliação: 05/09/2022.

22) PROCESSO:ATSum 0000104-92.2021.5.19.0004

AUTOR: PEDRO DANILO DOS SANTOS HONORIO

RÉU: J. ATAIDE ALVES EIRELI - EPP

1) 03 (três) motores compressores para ar condicionado, cada

um com capacidade de 90.000 BTUS (7.5tr), em bom estado de

uso (conservação e funcionamento), sem uso, avaliados em R$

9.000,00 (nove mil reais);

2) 04 (quatro) motores compressores para ar condicionado,

cada um com capacidade de 60.000 BTUS (5TR), em bom

estado de uso (conservação e funcionamento), sem uso,

avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Valor total: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). Data da

avaliação: 23/10/2022.

Ressalva: na ocasião da diligência não foram localizados 03

(três) motores compressores de 60.000 BTUS (5TR) constantes

no item 2, no entanto, o depositário assegurou a entrega dos

equipamentos quando requisitada.

23) PROCESSO:ATSum 0000240-60.2019.5.19.0004

AUTOR: JANAINA MENDES DE FARIAS

RÉU: MED IMAGEM - MEDICINA, DIAGNOSTICO E IMAGEM S/S

LIMITADA

1) 02 (dois) ar condicionados split Carrier, de 9.000 btus cada,

em bom estado, avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais);

2) 01 (um) ar condicionado split Springer, de 30.000 btus, em

bom estado, avaliado em R$ 2.400,00;

3) 02 (dois) ar condicionados, marca Eletrolux, de 10.000 btus

cada, em bom estado, avaliados em R$ 1.200,00 (um mil e

duzentos reais);

4) 01 (um) ar condicionado split Springer, de 36000 btus, em

bom estado, avaliado em R$ 3.500,00;

5) 01 (um) aparelho de ultrassom, marca Medisom Sonoace X6,

em bom estado, avaliado em R$13.500,00.

Valor total: R$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais).

Data da avaliação: 20/09/2022.

24) PROCESSO:ATOrd 0001569-15.2016.5.19.0004

AUTOR: SIMONE MARIA DA SILVA

RÉU: RONALD A SANTOS - ME E OUTROS (2)

1) 08 (oito) conjuntos de mesa com 4 (quatro) cadeiras cada de

madeira, em bom estado de uso e conservação, sendo 01 (um)

conjunto avaliado em R$600,00 (seiscentos) reais, totalizando

R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). Data

da avaliação: 15/09/2022.

25) PROCESSO:ATOrd 0000895-32.2019.5.19.0004

AUTOR: MARIA JOELMA DOS SANTOS

RÉU: LISBOA DA TRINDADE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

1) 01 (um) ar condicionado split marca Agratto, 9.000 btus,

modelo ECST9FIR4-02/ECST9FER4-02, condensadora e

evaporadora, na cor branca, tensão 220 volts, funcionando em

perfeito estado, avaliado por R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ressalva: objeto da penhora encontra-se no apartamento 12 do

Motel Bora (Santa Amélia). Data da avaliação: 16/08/2022.
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26) PROCESSO:ATSum 0000743-78.2019.5.19.0005

AUTOR: LUIZ CARLOS MELLO BARBOSA

RÉU: J. ATAIDE ALVES EIRELI - EPP E OUTROS (2)

1) 01(uma) motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, ano 2013/2014,

cor preta, cod RENAVAM 00599964340, placa ORE 5781, em

bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$

7.500,00;

2) 01(uma) motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, ano 2014/2014,

cor preta, cod RENAVAM 01021224380, placa ORE 9938, em

bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$

7.500,00.

Valor total - R$ 15.000,00 (quinze mil reais|). Data da avaliação:

23/10/2022.

27) PROCESSO:ATOrd 0001592-21.2017.5.19.0005

AUTOR: IBE BARBOSA SANTOS

RÉU: MISTER CAYMAN LTDA

1) Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto,

de tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000834), avaliada por R$ 8.500,00;

2) Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto,

de tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000850), avaliada por R$ 8.500,00;

3) Pele de jacaré, couro curtido, na cor mesclado cinza e preto,

de tamanho aproximado de 1,20cm (BR Ibama - LAT 2014 nº

0000685), avaliada por R$ 8.500,00.

Valor total: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Data da reavaliação: 12/09/2022.

28) PROCESSO:ATOrd 0001044-40.2010.5.19.0005

AUTOR: DAYANE CRISTIANE DA SILVA SANTOS

RÉU: AUTO POSTO MALIS LTDA - ME

1) 03 (três) bombas de abastecimento, marca Gilbarco, modelo

Veeder-Root,  em razoável estado de conservação e

funcionamento, avaliadas a unidade por R$ 4.000,00 (quatro mil

reais), totalizando R$ 12.000,00 (doze mil reais). Data da

avaliação: 27/05/2022

29) PROCESSO:ATOrd 0000123-13.2012.5.19.0005

AUTOR: JOSE CICERO MIGUEL DA SILVA

RÉU: D. S. DA SILVA PREMOLDADOS - EPP E OUTROS (3)

1) 97 (noventa e sete) manilhas de concreto armado, utilizadas

para escoamento de água e esgoto, sem ferro, medindo cada

uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de comprimento. Valor

Unitário: R$ 120,00 (cento e vinte reais). Valor da avaliação: R$

11.640,00 (onze mil, seiscentos e quarenta reais). Data da

avaliação: 19/09/2022.

30) PROCESSO:ExFis 0000212-94.2016.5.19.0005

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: USINA SANTA CLOTILDE.

Descrição da matrícula – Imóvel rural denominado “Canoas de

Cima”, situado no Município de Rio Largo/AL, com área de

2.322 ha (dois mil trezentos e vinte e dois hectares), limitando-

se ao norte com as Fazendas Manimbú e Serra D’Água,de

propriedade de Dr. Gastão Pereira da Rosa Oiticica; ao sul com

a Fazenda Pavuna, de propriedade de Dr. Gastão Pereira da

Rosa Oiticica, Rio das Pedras e terras da Companhia Mercantil

Agro-Pecuária Pratagy Cimapra; a leste, com Riacho

Centenário e Rio Pratagy, e a oeste com riacho Pratagizinho.

Matrículas – 5094 e 1261, ambas do Livro nº 2, do 1º Ofício de

Notas, Protestos, Imóveis, Títulos e Documentos de Rio

Largo/AL.

Data da vistoria – 24/01/2017. Realizada pelos oficiais de justiça

avaliadores federais Jorge Alfredo Calheiros Salgueiro,

Rodrigo da Costa Soares eWanessa Kiev Fernandes

Albuquerque, com o acompanhamento do Sr. José Carlos

Tavares de Andrade, engenheiro agrônomo, CREA nº 2845-D,

indicado pela executada.

ÁREA PENHORADA – 2.245 ha (dois mil duzentos e quarenta e

cinco hectares) da Fazenda Canoas de Cima, Rio Largo/AL,

conforme dados e levantamento planimétrico fornecidos pela

Usina Santa Clotilde SA, sendo 1532,37 ha (mil quinhentos e

trinta e dois hectares e trinta e sete ares) de área cultivável

(68,26%), 576 ha (quinhentos e setenta e seis hectares) de mata

(25,66%), 87,63 ha (oitenta e sete hectares e sessenta e três

ares) ocupados por um açude (3,90%) e 49,00 ha (quarenta e

nove hectares) correspondentes a matas ciliares (2,18%).

Imóvel rural de relevo predominantemente plano, com

excelentes condições para o cultivo de cana-de-açúcar.

– Existe um povoado na propriedade com Prédios e habitações

cerca de 50 (cinquenta) casas, escola e posto de saúde.

– Consta da matricula registros de penhor agrícola, Ônus

cédulas de crédito industrial, cédulas rurais pignoratícias,

hipotecas, instrumentos particulares de transação, novação,

assunção e confissão de dívida, termo de arrolamento de bens

e direitos em favor da Receita Federal, servidão de eletroduto

(Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf) e

servidão de passagem (gasoduto Alagoas/Pernambuco,

Petróleo Brasileiro SA - Petrobrás).

Avaliação – Após pesquisa comparativa de preços de mercado,

que levou em consideração as dimensões, topografia e

localização do imóvel, chegou-se ao valor de R$ 20.000,00

(vinte e mil reais) o hectare, do que resultou a avaliação do bem

em R$ 44.900.000,00 (quarenta e quatro milhões e novecentos

mil reais).

Código para aferir autenticidade deste caderno: 189689



3571/2022 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 688
Data da Disponibilização: Segunda-feira, 03 de Outubro de 2022

VALOR DO BEM PENHORADO: R$ 44.900.000,00 (quarenta e

quatro milhões e novecentos mil reais). Data da avaliação:

20/09/2022.

31) PROCESSO:ETCiv 0000947-25.2019.5.19.0005

EMBARGANTE: CURSO DAS ALAGOAS LTDA

EMBARGADO: JOSE JORGE DOS SANTOS

1) 01 (um) aparelho de ar condicionado marca Eletrolux, 18.000

btu’s, tipo janela, em bom estado de conservação e em

funcionamento, avaliado em R$ 1.500,00 (o aparelho encontra-

se no piso de uma sala utilizada como depósito de materiais);

2) 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, marca Springer,

modelo Silentia 30.000, tipo janela, 30.000 btu’s, em regular

estado de conservação e sem funcionamento, sendo que o

primeiro está instalado, motor da ventilação funcionando, mas

sem resfriamento; o segundo encontra-se no piso da mesma

sala, sem funcionamento da ventilação, sem resfriamento e

com as aletas danificadas (a aleta do ar condicionado são

partes fundamentais do aparelho de refrigeração. Elas ficam

nas extremidades da abertura da evaporadora e servem para

direcionar o fluxo de ar que sai do equipamento), avaliado

emR$ 1.800,00 (cada) totalizando R$ 3.600,00.

Total dos itens: R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Data da

avaliação: 29/09/2022.

32) PROCESSO:ATSum 0000084-69.2019.5.19.0005

AUTOR: GEDISSON RABELO DOS SANTOS

RÉU: CERUTTI ENGENHARIA LTDA

1) 35 (trinta e cinco) balções para cozinha confeccionados em

granito verde ubatuba, com uma pia inox marca Tramontina,

medindo 1,55m por 0,62 m, novos, com valor unitário de R$

400,00, totalizando R$14.000,00 (catorze mil reais). Data da

avaliação: 14/09/2022

33) PROCESSO:ATSum 0001111-26.2015.5.19.0006

AUTOR: RENISE HONORIO DOS SANTOS

RÉU: STUDIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

1) 01 (uma) máquina de impressão Wit Color Printer Ultra 9200

1601, utilizada para impressão de baners e plotagens, de

fabricação chinesa, em estado de sucata. Valor da avaliação:

R$ 1.000,00 (um mil reais). Data da avaliação: 27/09/2022.

34) PROCESSO:ATSum 0001248-71.2016.5.19.0006

AUTOR: ALDO JOSE DOS SANTOS ALVES

RÉU: QUALITMAX INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES

LTDA - ME E OUTROS (2)

1) 01 (uma) betoneira de 600 litros marca CSM, em bom estado

de uso e conservação, avaliada em R$ 11.500,00 (onze mil e

quinhentos reais);

2) 01 (um) misturador para massa corrida (capacidade 1.500

kg), sem motor, sem marca aparente, atualmente não está em

uso, avaliado em R$9.500,00 (nove mil e quinhentos reais).

Valor total: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Data da

avaliação: 20/09/2022.

35) PROCESSO:ATSum 0000684-24.2018.5.19.0006

AUTOR: JOSE MILTON DA SILVA

RÉU: D. S. DA SILVA PREMOLDADOS - EPP E OUTROS (2)

1) 815 (oitocentas e quinze) manilhas de concreto armado,

utilizadas para escoamento de água e esgoto, sem ferro,

medindo cada uma 0,60m de diâmetro por 1,00m de

comprimento, valor unitário de R$ 120,00 (cento e vinte reais),

totalizando R$ 97.800,00 (noventa e sete mil e oitocentos reais).

Data da avaliação: 20/09/2022.

36) PROCESSO:ATOrd 0000660-30.2017.5.19.0006

AUTOR: VERA LUCIA DA SILVA SANTOS

RÉU: PESSOA E MELO LTDA E OUTROS (4)

1) 01 (uma) máquina de serra perfiladeira BIANCHINI DOUBLE

CUT 130mm MC, em regular estado de uso e conservação,

avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais);

2) BEM ARREMATADO;

3) 01 (um) grampeador pneumático para moldura - EF, cor

vermelha, em bom estado de uso e conservação, avaliado em

R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais);

4) BEM ARREMATADO;

5) 06 (seis) mesas de montagem, tipo bancada, tamanhos

variados, em precário estado, avaliadas em R$ 100,00 (cem

reais) cada, totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais);

6) 200 (duzentas) varetas de molduras, no tamanho de 2,7

metros, modelos variados, avaliadas em R$ 5.400,00 (cinco mil

e quatrocentos reais).

Valor total da avaliação: R$ 11.800,00 (onze mil e oitocentos

reais). Data da avaliação: 13/09/2022.

37) PROCESSO:ATSum 0000399-28.2018.5.19.0007

AUTOR: ANA PAULA OLIVEIRA KUNZLER

RÉU: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES MILITARES

ESTADUAIS DE ALAGOAS

1) 04 (quatro) aparelhos de ar condicionado de7.500 BTUs,

marca Cônsul, modeloACJ, em regular estado de conservação

e funcionamento, sendo cada R$ 200,00, totalizando R$ 800,00;

2) 08 (oito) mesas de escritório em madeira maciça, com duas

gavetas, todas em regular estado de conservação, sendo cada

R$ 600,00, totalizando R$ 4.800,00;

3) 01(uma) balança médica mecânica, marca Filizola, com régua
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antropométrica, em regular estado de conservação, avaliada

em R$ 500,00;

4) 01(um) aparelho de ar condicionado, marca ELGIN, 8.300

BTUs, modelo ACJ, sem funcionar, avaliado em R$ 50,00;

5) 01(uma) balança mecânica infantil, marca WELMY, em

regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em

R$ 400,00;

6) 02(dois) refrigeradores de água, gelágua, marca Esmaltec,

todos em regular estado de conservação e funcionamento,

sendo cada R$ 300,00, totalizando R$ 600,00;

7) 02(dois) conjugados com duas cadeiras, acolchoadas, em

regular estado de conservação, sendo cada R$ 100,00,

totalizando R$ 200,00;

8) 01(um) fogão quatro bocas, BRASTEMP em regular estado

de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 250,00;

9) 01(uma) geladeira Cônsul, modelo refrigerador 300, em

regular estado conservação e funcionamento, avaliada em R$

600,00;

10) 02 (dois) conjugados com três cadeiras acolchoadas na cor

azul, em regular estado de conservação, sendo cada R$ 250,00,

totalizando R$ 500,00;

11) 20 (vinte) cadeiras de escritório com encosto e assento

acolchoadas, fixas, sendo cada R$ 50,00, todas em regular

estado de uso e conservação, totalizando R$ 1.000,00;

12) 01(um) armário em aço com duas portas e quatro

prateleiras, em regular estado de uso e conservação, avaliado

em R$ 300,00;

13) 01(um) aparelho de ar condicionado, modelo split, marca

Cônsul, aproximadamente 1.200 BTUs, em regular estado de

conservação e funcionamento, avaliado em R$ 600,00;

14) 06(seis) estantes de aço inox com seis prateleiras cada, em

bom estado, sendo cada R$ 400,00, totalizando R$ 2.400,00

(bens não localizados);

15) 01(um) televisor, LCD, 32 polegadas, BUSTER, em bom

estado R$ 500,00 (bem não localizado);

16) 01(um) aparelho de ar condicionado, modelo split, marca

SRINGER, 9.000 BTUs, em regular estado de conservação e

funcionamento, avaliado em R$ 1.000,00;

17) 01(um) refrigerador, modelo compacto 120L, marca Cônsul,

em regular estado de conservação e funcionamento, avaliado

em R$ 300,00;

18) 20 (vinte) cadeiras de escritório, com rodas, acolchoadas

no assento e encosto, todas em regular estado de uso e

conservação, sendo cada R$ 70,00, totalizando R$ 1.400,00;

19) 02 (dois) aparelhos de ar condicionando, modelo split,

marca GREE, 18.000 BTUs, todos em regular estado de

conservação e funcionamento, sendo cada R$ 2.000,00,

totalizando R$ 4.000,00 (01 (um) não foi localizado);

20) 03 (três) cadeiras de escritório com encosto e assento

acolchoados, com braços e rodas, todas em bom estado,

sendo cada R$ 90,00, totalizando R$ 270,00;

21) 02 (duas) balanças médicas mecânicas, marca WELMY,

com régua antropométrica, em regular estado de uso e

conservação, sendo cada R$ 500,00, totalizando R$

1.000,00;

22) 01 (um) ar condicionado, marca Cônsul, modelo ACJ,

10.000 BTUs, em regular estado de conservação e

funcionamento, aval iado em R$ 600,00.

Valor total: R$ 20.070,00 (vinte mil e setenta reais). Data da

avaliação: 08/09/2022.

38) PROCESSO:ATOrd 0001135-85.2014.5.19.0007

AUTOR: JOSE WILLIAN ARGEMIRO DA SILVA

RÉU: PLUS EXPRESS TRANSPORTADORA LTDA - EPP

I - Semirreboque fechado, marca Noma, modelo SR3E27 BF, 3

eixos, ano de fabricação 2011, ano do modelo 2011, cor

predominante cinza, placa OHB4631, renavam 450472370,

chassi 9EP121630B1006777, sem as rodas, sem os protetores

de lama, com sinais de ferrugem, lataria com rasgões, em

precário estado de conservação, alienação fiduciária ao Banco

do Nordeste do Brasil S/A. Débitos junto ao DETRAN/AL até

14/12/2021: R$ 807,59. Avaliado em R$30.000,00 (trinta mil

reais);

II - Semirreboque fechado, marca Rodofort S/A, modelo SRFG,

3 eixos, ano de fabricação 2012, ano do modelo 2013, cor

predominante cinza, placa OHE8307, renavam 488089743,

chassi 95TF1543CDS009150, sem as rodas, sem os protetores

de lama, com sinais de ferrugem, lataria com rasgões, em

precário estado de conservação, alienação fiduciária Banco

Safra S/A. Débitos junto ao DETRAN/AL até 14/12/2021:

R$236,12. Avaliado em R$30.000,00 (trinta mil reais);

III - Semireboque fechado, marca Rodofort S/A, modelo SRFG, 3

eixos, ano de fabricação 2012, ano do modelo 2013, cor

predominante cinza, placa OHD9637, renavam 487662580,

chassi 95TF1543CCS009007, sem as rodas, sem os protetores

de lama, com sinais de ferrugem, lataria com rasgões, em

precário estado de conservação, alienação fiduciária Banco

Safra S/A. Débitos junto ao DETRAN/AL: R$0,00. Avaliado em

R$30.000,00 (trinta mil reais).

Valor total: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Data da avaliação:

06/09/2022.

39) PROCESSO:CartPrecCiv 0001056-33.2019.5.19.0007

DEPRECANTE: RIVALDO GUEDES DE ARAUJO
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DEPRECADO: EDLEUSA TENORIO INTERAMINENSE E

OUTROS (2)

1) 01 (um) veículo MIS/UTILITARI/JIPE LAND ROVER, de placa

NMO0538/AL, chassi SALLAAAF4BA595436, na cor preta, à

disesel, ano 2011, modelo /LR DISCOVERY 4 3.0 HSE,

capacidade para7 pessoas sentadas, de propriedade do

executado, em perfeito estado de funcionamento e

conservação, avaliado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais).

Data da avaliação: 18/08/2022.

40) PROCESSO:ATOrd 0001398-83.2015.5.19.0007

AUTOR: CARLOS DANTAS PITUBA

RÉU: ROSSERVICE MECANICA INDUSTRIAL LTDA - ME

1) 12.122kg (doze mil cento e vinte dois quilos) de cantoneiras

de aço carbono, modelos diversos ("g", "u", "l"), a critério do

arrematante, peça fabricada e pronta, com entrega prevista no

prazo de 45 dias pela executada, a contar da ciência da ordem

judicial de entrega. O valor do quilo da cantoneira de aço foi

reavaliado em R$ 13,00 (treze reais), do que resultou o total

penhorado de R$ 157.586,00 (cento e cinqüenta e sete mil e

quinhentos e oitenta e seis reais). Data da

avaliação: 05/09/2022.

41) PROCESSO:ExFis 0134800-47.2007.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA E CIA LTDA –

EPP

1) 3.002m² (três mil e dois) metros cúbicos de brita nº 1,

retirados na jazida, sendo cada metro cúbico avaliado em R$

70,00, totalizando R$ 210.140,00 (duzentos e dez mil, cento e

quarenta reais). Data da avaliação: 19/09/2022.

42) PROCESSO:ATOrd 0010773-79.2013.5.19.0007

AUTOR: JADSON MAXWELL LOPES DA SILVA

RÉU: POLIANE DE OLIVEIRA – ME

1) 01 (uma) televisão de LCD marca Samsung, 42 polegadas,

em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada

em R$ 800,00 (oitocentos reais);

2) 02 (duas) mesas com quatro cadeiras, cada, com encosto e

assento, alcochoadas, cobertura em courvin, em regular estado

de uso e conservação, avaliadas em R$ 800,00, totalizando R$

1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

Valor total: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Data da

avaliação: 27/11/2017.

43) PROCESSO:ATSum 0000162-72.2010.5.19.0007

AUTOR: FERNANDA MARIA DA SILVA

RÉU: ISABEL CRISTINA SILVA DE LIMA

1) 01 (um) automóvel marca Fiat, modelo Siena 1.4 Tetrafuel,

ano de fabricação 2007, ano do modelo 2007, cor predominante

preta, placa MVB2037, renavam 00935078762, chassi

9BD17201X73363179, em precário estado de conservação,

seriamente danificado em virtude de um sinistro, avaliado em

R$4.000,00 (quatro mil reais). Data da avaliação: 05/09/2022.

RESSALVAS: ENCONTRA-SE SEM O KIT GNV, SEM BATERIA,

ESTÁ COM OS CINCO PNEUS, PORTA DIANTEIRA DO LADO

DIREITO, CAIXA DE RODA DO LADO ESQUERDO DIANTEIRO,

PARACHOQUE E GRADE DIANTEIROS, TODOS AVARIADOS,

SEM O PARALAMA DIANTEIRO DO LADO ESQUERDO, PNEUS

EM PÉSSIMO ESTADO.

44) PROCESSO:ATOrd 0010192-64.2013.5.19.0007

AUTOR: WELLINGTON LUIS FEITOSA DE FRANCA

RÉU: TRANSALAGOAS TRANSPORTES LTDA E OUTROS (2)

1) Bem - 01(um) semirreboque da marca Kronorte, 2003/2003,

cor branca, 2 eixos, composto de 2 tanques de aço carbono

com capacidade de 24.000 litros cada um, tendo o primeiro,

denominado BT1, placa MVA-3797, renavam 00809052237,

chassi 9ª9BT12723JAU8038 e identificação interna 108, e o

segundo, denominado BT2, placa MVA-2867, renavam

00909065444, chassi 9ª9BT22723JAU8039 e identificação

interna 109. Ônus – sem restrição de domínio, conforme

consulta ao site do DETRAN/AL em 28/07/2022. Débitos –

débitos somam R$ 781,92, conforme consulta ao site

do DETRAN/AL em 28/07/2022. Acessórios – não foram

considerados na vistoria. Conservação e funcionamento – em

regular estado de conservação, com sinais de ferrugem.

Vistoria realizada em 11/07/2022. Valor avaliação dos bens: R$

46.000,00 (quarenta e seis mil reais).

45) PROCESSO:ExFis 0443000-38.2005.5.19.0007

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)

EXECUTADO: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA FILHO E

OUTROS (2)

1) 01 (um) escritório sob nº 409, componente do Edifício

Comercial Maceió, Work Center, situado na Av. Dom Antônio

Brandão, nº 333, Farol, com uma sala e um banheiro, com área

privativa de 33,80m², avaliado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais). Matrícula nº 74.710 no 1º Cartório de Registro de Imóveis

de Maceió. Data da avaliação: 10/12/2008.

46) PROCESSO:ATSum 0000085-79.2018.5.19.0008

AUTOR: WEMERSON HORACIO DOS SANTOS

RÉU: ALDAIR F DA SILVA - ME

1) 01 (uma) Furadeira/fresadora de coluna com mesa

coordenada; Powermaq – GHM – 40AF (Auto Feed); Geared

Head Drilling & Milling Machine; capacidade de furação de 32

mm; rotação de 60 Hz; voltagem trifásico; duas velocidades;

Código para aferir autenticidade deste caderno: 189689
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botão de emergência; número de série: 707003; com cerca de

sete anos de uso; sem defeito aparente; funcionando. Bem em

uso pelo estabelecimento. Avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil

reais).

47) PROCESSO:ATOrd 0001050-04.2011.5.19.0008

AUTOR: JAELSON DEK DOS SANTOS

RÉU: E D K - SERVICOS LTDA - ME

I - Uma máquina de solda MIG 408, modelo TF 3 V, 44N, ESAB,

com voltagem em 220 /380/440 Volts, cor amarelo/preto,

funcionando em regular estado de uso, avaliado por

R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Data da reavaliação:

05/09/2022.

48) PROCESSO:ATOrd 0000516-16.2018.5.19.0008

AUTOR: JOAO DE OLIVEIRA DIAS

RÉU: AUTORENOV CENTRO DE RECUPERACAO AUTOMOTIVA

LTDA - ME

1) 01 (uma) cabine de pintura hidrovent, medidno 4,00m de

largura, 7,00 de comprimento por 3,00m de altura, com

aquecedor Siemens, modelo LGA52156A27, possuindo

insuflador e estufa, feito em chapa galvanizada, cor branca, em

bom estado de funcionamento e conservação, com quadro de

comando elétrico, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

49) PROCESSO:ATOrd 0000651-67.2014.5.19.0008

AUTOR: VIVIANE MARTINS GOUVEIA

RÉU: AUTO VANESSA LTDA

1) 01(um) automóvel GM ÔNIX Active, 1.4, câmbio automático,

c o r v e r m e l h o C a r m i m , z e r o q u i l ô m e t r o , c h a s s i

9BGKC48V0K6289465, novo, avaliado por R$ 69.000,00.

50) PROCESSO:ATSum 0001154-80.2017.5.19.0009

AUTOR: ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS

RÉU: RESTAURANTE MANDACARÚ CASA CAIPIRA

1) 01 (um) conjunto de mesa rústica com 04 (quatro) cadeiras,

em madeira massaranduba, medindo aproximadamente 1,30m x

0,70m, em regular estado de uso e conservação, avaliada em

R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Data da avaliação:

12/09/2022

51) PROCESSO:ATOrd 0000120-78.2014.5.19.0008

AUTOR: MAURICIO MONTEIRO DA SILVA

RÉU: CAMBRA ENGENHARIA LTDA E OUTROS (3)

1) Lote de terreno sob o nº 04 da quadra “B”, componente do

Loteamento Rio Novo, situado no bairro de Rio Novo, nesta

cidade, medindo 13,05ms de frente, 37,00ms no lado direito,

38,00 ms do lado esquerdo e nos fundos 13,00ms, limitando-se

pela frente com a estrada de Rio Novo já existente, no lado

direito com o lote 03, no lado esquerdo com a rua em projeto

15, conforme matrícula nº R1 - 15909, junto ao Cartório do 2º

Registro Geral de Imóveis de Maceió, Alagoas, pertencente a

Cambrá Engenharia Ltda, avaliado por R$ 150.000,00 (cento e

cinquenta mil reais). Data da avaliação: 11/04/2022. Ressalvas:

Terreno de esquina, todo murado em alvenaria, com portão em

ferro, sendo utilizado pelo Sr. Petrúcio Rosendo, proprietário

do Lote 03, vizinho ao Lote 04, sem autorização do proprietário

da Cambrá Engenharia LTDA. Observação: O Sr. Felipe Basto

Reis (proprietário da Cambrá engenharia) acompanhou

o Oficial de Justiça na diligência.

52) PROCESSO:ATSum 0000961-70.2014.5.19.0009

AUTOR: JOSE MARIA DA SILVA

RÉU: RENOVE - ENERGIA DE BIOMASSA LTDA

1) Imóvel situado na antiga Estrada de Rio Largo, no Tabuleiro

do Pinto, Município de Rio Largo, deste Estado, medindo

87,00ms (oitenta e sete metros) de frente, 88,30ms (oitenta e

oito metros e trinta centímetros) de fundo, por 403,10ms

(quatrocentos e três metros e dez centímetros) de frente a

fundos pelo lado direito e 384,00ms (trezentos e oitenta e

quatro metros) de frente a fundos pelo lado esquerdo,

limitando-se pela frente com a antiga Estrada de Rio Largo, nos

fundos com terra da Cia Alagoana de Fiação e Tecidos, do lado

direito com Esequias da Rocha e do lado esquerdo com os

vendedores, tem uma área de 34.746,00ms². Endereço

atualizado: Rua São José s/nº, Prefeito Antonio Lins de Souza,

Rio Largo/AL, CEP: 57.100-000, ponto de referência: entrada

pela BR-104, antes da Qualicoco e da Betânia Lácteos.

Benfeitorias averbadas: um prédio construído de tijolo, coberto

de telha em metálica, contendo de frente dois portões, com os

seguintes compartimentos: 02 escritórios, 01 chuveiro,

vestuário, sanitários e mictórios, WCB, e almoxarifado, com

área de construção de 4.371,00ms², em precário estado de

conservação. Não foram identificadas benfeitorias não

averbadas. Consta averbação de cédula de crédito industrial

expedida em 15-10-2012. Imóvel matriculado sob o nº 15.613

junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Rio Largo. Dados

colhidos em vistoria realizada em 28-1-2022 com a presença de

um preposto da executada. Avaliação: imóvel avaliado em R$

7.602.000,00 (sete milhões, seiscentos e dois mil reais), tendo

sido adotado o método comparativo de dados de mercado.

53) PROCESSO:ATSum 0001309-83.2017.5.19.0009

AUTOR: CELIO DOS SANTOS DA SILVA

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS - ME

1) 1000m (um mil metros) de nervura pré-moldadas (novas),

avaliadas no valor de R$ 10,00 o metro. Valor total da avaliação:

R$ 10.000,00 (dez mil reais).Data da avaliação: 13/09/2022.

54) PROCESSO:ATOrd 0000786-73.2014.5.19.0010
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AUTOR: MOISES DOS SANTOS

RÉU: EMBRATER EMPRESA BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO

LTDA

01) arrematados;

02) 01 (um) sofá dois lugares em courino preto, em bom estado

de conservação, avaliado em R$ 250,00;

03) 07 (sete) cadeiras para escritório, fixas, em tecido azul, em

bom estado de conservação, avaliadas em R$ 250,00 (cada),

totalizando R$ 1.750,00;

04) 01 (uma) geladeira Esmaltec, branca, com capacida de

aproximada de 280 litros, com vários pontos de ferrugem, em

funcionamento, avaliada em R$ 400,00;

05) retirado da hasta pública;

06) 01 (um) bebedouro da marca Eletrolux - suporte para

garrafão de 20 litros - nas cores branca e cinza, em bom estado

de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 400,00;

07) 01 (uma) mesa circular com estrutura em metal e superfície

em madeira, com aproximadamente 1,20 metros de diâmetro,

em bom, estado de conservação, avaliada em R$ 400,00;

08) 02 (duas) mesas para escritório, formato retangular, com

aproximadamente 1,20 metros de comprimento por 0,60 metros

de largura, com estrutura em metal e superfície em madeira, em

bom estado de conservação, avaliadas

em R$ 500,00 (cada), totalizando R$1.000,00;

09) arrematado;

10) 02 (duas) mesas para escritório, estrutura em metal,

superfície em madeira, ambas com duas gavetas, em bom

estado de conservação, avaliadas em R$600,00 (cada),

totalizando R$1.200,00;

11) 01 (cadeira) para escritório modelo presidente, cor preta,

com rodízios, em bom estado de conservação, avaliada em

R$600,00;

12) 01 (uma) cadeira para escritório modelo secretária, cor

preta, com rodízios, em bom estado de conservação, avaliada

em R$400,00.

Valor total: R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais). Data da

avaliação: 06/09/2022.

55) PROCESSO:ATOrd 0000450-35.2015.5.19.0010

AUTOR: ADENILSON NASCIMENTO DOS SANTOS

RÉU: J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS – ME

01) 17 (dezessete) carteiras escolares com encosto, assento e

prancheta em madeira e estrutura de metal, cores branca e

azul, inclui compartimento inferior para livros, em regular

estado de conservação, estando algumas avariadas. Valor

unitário R$ 50,00, totalizando R$ 850,00;

02) 03 (três) mesas escolares de madeira e estrutura de ferro,

tipo professor, medindo 0,90m de largura, 0,50m de

profundidade e 0,71m de altura, em regular estado de

conservação. Valor unitário:R$ 150,00, totalizando R$ 450,00;

03) 01 (uma) estante de metal, 6 (seis) prateleiras, medindo 2,00

m de altura, 0,94m de largura e 0,26m de profundidade, com um

amasso na prateleira superior, em regular estado e

conservação, avaliada em R$ 150,00;

04) 02 (dois) bebedouros de coluna em inox, marca IBBL,

modelo 01032001, sem uso, funcionamento do motor aferido,

em regular estado de conservação, valor unitário: R$ 400,00,

totalizando R$ 800,00;

05) 04 (quatro) mesas escolares infantis, cor azul, medindo 0,80

m de largura e profundidade e 0,54m de altura, em regular

estado de conservação, valor unitário R$ 100,00, totalizando

400,00;

06) 12 (doze) cadeiras escolares infantis, cor azul, com sinais

de ferrugem, em regular estado de conservação, valor unitário

R$ 40,00, totalizando R$ 480,00.

Valor total: R$ 3.130,00 (três mil, cento e trinta reais). Data da

avaliação: 02/06/2022.

56) PROCESSO:ATOrd 0001164-53.2019.5.19.0010

AUTOR: ROSIVAL FRANCISCO VICENTE XAVIER

RÉU: EMBRATER EMPRESA BRASILEIRA DE TERCEIRIZACAO

LTDA E OUTROS (2)

1) arrematados;

2) 01 (um) bebedouro da marca Eletrolux – suporte para

garrafão de 20 litros – nas cores branca e cinza, em bom estado

de conservação e em funcionamento, avaliado em R$ 400,00;

3) 07 (sete) cadeiras para escritório, fixas, em tecido azul, em

bom estado de conservação, avaliadas em R$ 250,00 (cada),

totalizando R$ 1.750,00.

Valor total: R$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinqüenta reais). Data

da avaliação: 09/09/2022.

57) PROCESSO:ATOrd 0000612-80.2015.5.19.0058

AUTOR: JOSE CARLOS LINO DE SOUZA E OUTROS (13)

RÉU: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CARVALHO NETO

LTDA - ME E OUTROS (2)

1) 01 (um) veículo marca Volkswagen, modelo UP TAKE MA,

ano de fabricação/modelo 2014/2015, cor vermelha, placa

OZB3557. Ressalva: o veículo não se encontra em bom estado

de conservação. Avaliação: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).

Certifico que a avaliação fora feita de acordo com dados da

Tabela Fipe. Data da avaliação: 05/05/2022.

58) PROCESSO: ATOrd 0153400-50.1990.5.19.0060

AUTOR: JOSE CICERO DA SILVA

RÉU: USINA BITITINGA S/A E OUTROS (11)
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1) 01 (uma) moto Honda/Nxr 150, Bros Mix Es, marca/modelo

2010, ano/fabricação 2010, placa PFF2119, avaliada em R$

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Data da avaliação:

23/08/2022.

59) PROCESSO: CartPrecCiv 0002795-44.2017.5.19.0061

DEPRECANTE: FABIANO DO NASCIMENTO SILVA

DEPRECADO: CILEL COMERCIO E INDUSTRIA DE LAGES

EIRELI

1) 02 (dois) postes CADT, tipo B2, 24m/1000 DAN (alta tensão),

avaliados em R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

60) PROCESSO: ATSum 0001207-02.2017.5.19.0061

AUTOR: JOSICLEITON FEITOSA DA SILVA

RÉU: WILKA SANDRA CORREIA PONTES - ME E OUTROS (2)

1) 01 (uma) impressora HP Látex 260 (HP Desigh JET L 26500),

série nº MY41269001, Produto nº CQ869A, Factory CQ869-

64001, vontagem 220V, em bom estado de conservação,

avaliada em R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais).

61) PROCESSO: ATSum 0001591-91.2019.5.19.0061

AUTOR: ALDAIR DANTAS DUARTE

RÉU: CENTRO DE REFERENCIA EM UROLOGIA DE

ARAPIRACA LTDA - EPP E OUTROS (3)

01) 01 (uma) máquina que visa implodir ou triturar os cálculos

renais (litotripsia), em regular estado de conservação, avaliada

em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

62) PROCESSO: ATSum 0000209-74.2021.5.19.0261

AUTOR: JOSE WESLLEY TAVARES DOS SANTOS

RÉU: CASA DE SAUDE E MATERNIDADE AFRA BARBOSA

LTDA - EPP

01) Uma maquina de litotripsia (procedimento que visa triturar

cálculos reais), em regular estado de conservação, avaliada em

R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

63) PROCESSO: ATSum 0001685-44.2016.5.19.0061

AUTOR: LUCIANO JOAQUIM DA SILVA

RÉU: CIMLEL - COMERCIO E INDUSTRIA DE PRE - MOLDADOS

DE CONCRETO EIRELI E OUTROS (5)

1) 14 (quatorze) postes de concreto. Especificação: poste CADT

10M/600 DAN. Valor unitário: R$ 2.099,14. Valor total: R$

29.387,96 (vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e

noventa e seis centavos).

64) PROCESSO:ATSum 0000385-76.2018.5.19.0061

AUTOR: ANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

RÉU: E P IND GRAFICA E EDITORA LTDA - ME

1) 01 (uma) Máquina Dobradeira Baumhak BD9/2, usada e em

funcionamento, reavaliada por R$ 3.100,00 (três mil e cem

reais);

2) 01 (um) Estabilizador Trifásico, Marca BK, modelo Eros

50KVA, usado e em funcionamento, reavaliado por R$4.900,00

(quatro mil e novecentos reais);

3) 01 (Um) Furador de Chapas (Pré Registro), marca Elenco,

Off Set, usado, formato dois, reavaliado por R$8.100,00 (oito mil

e cem reais).

Valor total: R$16.100,00 (dezesseis mil e cem reais). Data da

reavaliação: 25/05/2022.

65) PROCESSO: ATSum 0000327-39.2019.5.19.0061

AUTOR: ISAAC ANGEL DE LIMA NASCIMENTO

RÉU: IMAGEM 3 COMUNICACAO VISUAL E

REPRESENTACOES LTDA - ME E OUTROS (3)

1) 01 (um) veículo Fiat Pálio ELX 1.0 Fire, cor vermelha, ano

/modelo 2004/2044, placa MUZ-4414/AL, em ruim estado de

conservação, avaliado em R$9.500,00 (nove mil e quinhentos

reais);

2) 01 (uma) moto Honda/CG 150 Titan KS, placa MUY-4186, cor

preta, ano/modelo 2004/2004, em ruim estado de conservação,

avaliada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Valor total: R$ 13.000,00 (treze mil reais). Data da avaliação:

15/08/2022.

66) PROCESSO:ATOrd 0001365-25.2015.5.19.0062

AUTOR: REINALDO DA SILVA

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS (3)

1) 01 (um) reboque canavieiro fechado cana picada,

marca/modelo: Randon, na cor amarela, com 16 (dezesseis)

pneus, medindo 12,5 metros de cumprimento, placa ORF6070,

chassi 955D1254CDS352361, ano 2012, modelo 2013, em

razoável estado de conservação, avaliado em R$ 125.000,00

(cento e vinte e cinco mil reais). Data da avaliação: 29/09/2022.

67) PROCESSO:ATOrd 0000545-35.2017.5.19.0062

AUTOR: ANTONIO DE SOUZA SILVA

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS (3)

1) 01 (um) reboque Randon/SP RQ CA, na cor amarela, com 16

(dezesseis) pneus, ano 2012, placa ORF 6110, chassi

955D1254CDS352363, em bom estado de conservação, avaliado

em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil) reais). Data da avaliação:

29/09/2022. Ressalva: Este bem também está penhorado para

garantia das execuções dos processos nº 0000491-

69.2017,5.19.0062 e 0000550-57.2017.5.19.0062.

68) PROCESSO:ATOrd 0000166-89.2020.5.19.0062

AUTOR: JAILTON DA SILVA ALVES

RÉU: USINAS REUNIDAS SERESTA S/A E OUTROS (5)

1) 05 (cinco) semi reboques canavieiros fechados cana picada,

marca/modelo: SR/RANDON SP SRCA CA, todos na cor

amarela, com 08 (oito) pneus, medindo: 12,5 metros de
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comprimento, todos ano 2012, modelo 2013. (01) placa:

ORF5630, chassi 955N1252CDS352370. (02) placa: ORH1500,

chassi 955N1252CDS352368. (03) placa: ORF6020, chassi

955N1252CDS352366.  (04)  p laca:  ORF5560,  chassi

955N1252CDS352362.  (05)  p laca:  ORF5820,  chassi

955N1252CDS352360, em bom estado de uso e conservação,

cada um avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais),

totalizando R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Data da avaliação: 29/09/2022.

II.DAS CONDIÇÕES E DESPESAS RELATIVAS AO BEM

Emsuamaioria,osbensacimarelacionadostêmcomodepositári

osospróprios executados,emseusrespectivos endereços.

1.

Semprequepossível,osreferidosbensserãofotografadosetod

asasinformações serão disponibilizadas ao público no site do

T r i b u n a l R e g i o n a l d o T r a b a l h o

da19ªRegião (https:/ /site.trt19. jus.br/pracaLeilao).

2.

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se

encontram, semgarantia, não havendo, pois, qualquer

responsab i l i dade  da  Vara  do  Traba lhoemre lação

aosdefeitosqueporventuravieremaapresentarouvícioseventu

ais ocultos.

3.

Constituiônusdointeressadoemparticipardosleilõesverificar,c

omantecedência,ascondições dosbensqueserãoobjeto

dehastapública.

4.

No caso de imóveis rurais ou urbanos, cabe ao interessado

verificar os limites,áreas, confrontações, situação jurídica,

despesas de condomínio, etc., nãopodendo se escusar a

efe tuar  o  pagamento  do  lance  sob a  a legação

dequeobemarrematadonão atendeàssuasexpectativas.

5.

No caso de bens móveis que não estejam sob a posse e guarda

do Juízo, se ointeressado não conseguir ver o bem antes do

leilão, deve solicitar ao Juízo

asprovidênciasnecessáriasparaqueofieldepositárioodisponib

ilizeàvisitação.

6.

Correrãoporconta do arrematanteas despesas e os custos

r e l a t i v o s

àdesmontagem,remoção,transporteetransferênciapatrimonial

dosbensarrematados e, dependendo do que for determinado

pelo Juízo, também asdespesas de armazenagem (no caso de

demora na retirada dos bens do localemquese encontrem).

7.

III.DO LOCAL E DATAS DE REALIZAÇÃO DOS LEILÕES

LOCAL: SALATELEPRESENCIALDACAE(INTERNET).

Os leilões serão realizados na Sala Telepresencial da CAE, a

qual poderá seracessada através dos links específicos para

cada leilão, conforme apresentado noitem2,desse Edital.

1.

ParaacessarasalatelepresencialdaCAE,ointeressadodevein2.

stalarpreviamenteoaplicativodevideoconferênciaZoom,nosse

uscomputadores,tabletsoucelulares,utilizando-

sedosnavegadoresdeinternetFirefoxouChrome.

DATAS

O leilão será realizado no dia 08 de novembro de 2022 (terça-

feira), às 09horas.Neste dia, a Sala Telepresencial deve ser

acessada pelo link: https://trt19-jus-br.zoom.us/j/88532617160.

1.

Os bens não arrematados naquela oportunidade serão levados a

um novoleilão a ser realizado no dia 10 de novembro de 2022

( q u i n t a - f e i r a ) ,  à s  0 9

horas.Nestedia,aSalaTelepresencialdeveseracessada

pelolink: https://trt19-jus-br.zoom.us/j/89848237920.

2.

IV.DOS LANÇADORES

S o m e n t e p o d e r á o f e r e c e r l a n ç o s o n -

l i n e a p e s s o a q u e e s t i v e r c o m o s e u c a d a s t r o d e

a r r e m a t a n t e d e v i d a m e n t e  h o m o l o g a d o .

1.

Para realizar o cadastramento, o interessado deve previamente

acessar o sitedo TRT (www.trt19.jus.br), preencher a

FichaCadastral e fazer a juntada(upload) da documentação

solicitada: RG, CPFe comprovante de residênciado

interessado, para as pessoas físicas. Na oportunidade, o

interessado deve informarsejápossui certificado deassinatura

digital.

2.

Nocasodepessoajurídica,deveseracrescidoocontratosoci

aldaempresa, ficha cadastral do CNPJe procuração com

f i r m a

reconhecida(emsetratandodepreposto),tudoconformeResol

uçãonº206/2021.

3.

A o s e c a d a s t r a r , o l a n ç a d o r c o n c o r d a

comautilizaçãodasinformaçõesapresentadas para que possam

ser utilizadas exclusivamente para os próximosleilões a serem

realizados pelo TRT da 19ª Região ou por quaisquer das

Varasqueintegremasuajurisdição.

4.

E m c a s o d e p o s t e r i o r

alteraçãodasinformaçõescadastradas,édaresponsabilidade do

lançador atualizar seus dados, sob pena de inviabilizarseus

lançosnosleilõesseguintes.

5.

V.DAS PESSOAS IMPEDIDAS DE PARTICIPAR DA HASTA

PÚBLICA

São impedidas de participar da hasta pública pessoas físicas e

j u r í d i c a s  q u e d e i x a r a m

decumprirsuasobrigaçõesemhastasanteriorese/oucriarame

mbaraços na qualidade de arrematantes em processo de

qualquer das Varasda19ªRegião.

1.

D e a c o r d o c o m o a r t . 8 9 0 d o C ó d i g o d e P r o c e s s o

Civil,tambémestãoimpedidas de participaraspessoas

2.
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nasseguintes condições: I - tutores, curadores, testamenteiros,

administradores ou liquidantes, quantoaos bensconfiadosà

suaguardae àsuaresponsabilidade; II - mandatários, quanto

a o s  b e n s  d e  c u j a  a d m i n i s t r a ç ã o  o u  a l i e n a ç ã o

estejamencarregados; III - juiz, membro do Ministério Público e

da Defensor ia Públ ica, escr ivão, chefedesecretar ia

edemaisservidoreseauxiliaresdajustiça,emrelaçãoaosbens

e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a

que se estenderasua autoridade; IV - servidores públicos em

g e r a l ,  q u a n t o  a o s  b e n s  o u  a o s  d i r e i t o s  d a

p e s s o a j u r í d i c a a q u e s e r v i r e m

ouqueestejamsobsuaadministraçãodireta ouindireta; V-

leiloeiroseseusprepostos,quantoaosbensdecujavendaestej

am encarregados; VI - advogadosdequalquer daspartes.

VI.ORIENTAÇÕES PARA O LEILÃO

Todos os participantes deverão identificar-se adequadamente na

plataforma devídeo conferência. Antes do nome, deverá indicar

a função ou o órgão ao qualestá vinculado. Exemplos: a)

Advogado (nome do Advogado) e número doregistro na OAB; b)

autor (nome do autor) seguido da palavra reclamante;

c)reclamada (nome da reclamada) seguida da palavra

reclamada; d) interessado(nomedo interessado).

1.

O s p a r t i c i p a n t e s d e v e r ã o , a i n d a , a p r e s e n t a r -

senaSalaTelepresencialportando documento oficial de

i d e n t i f i c a ç ã o  c o m  f o t o  ( E x s . :  R G ,  C N H ,

C a r t e i r a d a O A B , p a s s a p o r t e , e t c . ) .

2.

Manter a câmera aberta no momento do oferecimento do lanço.3.

VII.DO PREÇO MÍNIMO PARA A ARREMATAÇÃO

O s v a l o r e s  d e l a n ç o i n i c i a l

paraarrematesãobaseadosnospercentuaisestipulados neste

edital e servem unicamente como parâmetro para os

lançosiniciais,nãoimplicando,necessariamente,nodeferimento.

1.

Os percentuais mínimos para lanços válidos variam conforme a

e s p é c i e

dobem:a)parabensmóveis,olançomínimoéde30%doval

o r d a a v a l i a ç ã o ;

b ) p a r a a u t o m ó v e i s e i m ó v e i s , o l a n ç o m í n i m o

éde50%(cinquentaporcento)do valor daavaliação.

2.

A arrematação por valores abaixo dos percentuais referidos,

apesar de não ser vedada, somente poderá ser admitida em

situações excepcionais, devendo, cada caso concreto, ser

submetido à análise do magistrado coordenador do leilão a quem

compete a admissão ou não do valor ofertado com o lanço

específico.

3.

VIII.DA ARREMATAÇÃO

O arrematante deverá garantir o lanço com um sinal de 20%1.

(vinte por cento)dovalorda arrematação(art.888,§2ºdaCLT).

Seoarrematante,ouseufiador,nãopagardentrode24(vintee

quatro)horaso preço da arrematação, perderá, em benefício da

execução, o sinal de quetrata o § 2º do artigo 888 da CLT,

voltando à praça os bens executados, sendovedada, neste caso,

sua participação no certame (art. 888, § 4º da CLT e art.897do

CPC).

2.

Os débitos relativos ao bem arrematado, que foram registrados

no edital e/ou anunciados pelo leiloeiro no momento do pregão,

serão de responsabilidade do arrematante.

3.

As despesas referentes à transferência da propriedade correm

por contadoarrematante.

4.

Em caso de veículos, as multas anteriores à expedição do

mandado deentrega  não serão t ransfer idas  ao

arrematante,o qual poderá solicitar aomagistrado responsável a

e x p e d i ç ã o  d e  O f í c i o  p a r a  o  ó r g ã o  e n c a r r e g a d o

datransferênciade propriedadedo veículo(DETRAN).

5.

E m s e t r a t a n d o

debensimóveis,nãorecaemsobreoarrematantearesponsa

bi l idadepord ív idaspre tér i tasdeágua ,  energ ia

e lé t r icaouin ternet .

6.

Seoleilãofordediversosbensehouvermaisdeumlançador,

terápreferência aquele que se propuser a arrematá-los

todos, oferecendo, paraos bens que não tiverem lance, preço

igual ao da avaliação e, para os demais,preço igual ao do maior

l a n c e  q u e ,  n a  t e n t a t i v a  d e  a r r e m a t a ç ã o

individualizada,tenhasido oferecido paraeles(art.893doCPC).

7.

Os bens imóveis, ainda que gravados com cláusula de hipoteca

em favor deinstituições financeiras, poderão ser objeto de

arrematação, ressalvado, nessahipótese,odire i todo

hipotecantequantoàsobrado produtodolanço.

8.

IX.DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO

Os interessados poderão oferecer propostas para o pagamento

do bem em parcelas, conforme osrequisitosdoart.895CPC.

1.

As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a

m o d a l i d a d e , o i n d e x a d o r

decorreçãomonetáriaeascondiçõesdepagamentodosaldo.

2.

As propostas deverão conter a oferta de pagamento de, pelo

m e n o s ,

25%(vinteecincoporcento)dovalordolanceàvistaeorestant

eparceladoem até30(trinta)meses.

3.

Em se tratando de bem móvel, deverá ser garantido por caução

idônea. Emsendobemimóvel,agarantia ocorreporhipoteca

doprópriobem.

4.

Nahipótesedeparcelamentodebensimóveis,serãoaplicadosju

rosequivalentes à taxa SELIC, acumulada mensalmente,

5.
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o b s e r v a n d o - s e ,  p a r a  f i n s d e c á l c u l o s ,

adatadaarremataçãoatéomês anterioraodopagamento.

Em caso de atraso no pagamento de qualquer das parcelas,

incidirá multa de10% (dez por cento) sobre a soma da parcela

i n a d i m p l i d a  c o m  a s

parcelasvincendas(art.895,§4ºdoCPC),semprejuízodasanç

ãodeperdadacaução (sinal) em favor do exequente, com

consequente designação de novoleilão, no qual será vedada a

participação do arrematante remisso (art. 897 doCPC).

6.

Oinadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da

arremataçãoou promover, em face do arrematante, a execução

do valor devido, devendoambos os pedidos ser formulados nos

a u t o s  d a  e x e c u ç ã o  e m  q u e  s e  d e u

a a r r e m a t a ç ã o ( a r t . 8 9 5 , § 5 º d o C P C ) .

7.

A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende

o leilão. (art.895,§6ºdo CPC).

8.

Apropostadepagamentodolanceàvistasempreprevaleceráso

breaspropostasdepagamentoparcelado.(art.895,§7ºdoCPC

).

9.

De acordo com o art. 895, § 7º do CPC: Havendo mais de uma

proposta depagamento parcelado:I - em diferentes condições,

o  j u i z  d e c i d i r á  p e l a

maisvantajosa,assimcompreendida,sempre,ademaiorvalor;II

-emiguaiscondições,ojuizdecidirá pelaformuladaemprimeiro

lugar.

10.

No caso de arrematação a prazo,os pagamentos feitos pelo

arrematantepertencerão ao exequente até o limite de seu

crédito, e os subsequentes, aoexecutado.(art.895,§

9ºdoCPC).

11.

X.DA FORMALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO

A r r e m a t a d o o b e m e a s s i n a d o

oautorespectivo,peloJuiz,peloarrematante e pelo leiloeiro,

tem-se por perfeita, acabada e irretratável aarrematação, não

podendo ser desfeita senão nos estritos termos da Lei

(art.903,§1º,I,IIeIIIe§ 5ºIeII,todosdoCPC).

1.

XI.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Juiz

Coordenador da CAE, deacordo com os princípios gerais e regras

do Direito Comum, de acordo com odispostonoart.8ºe §1ºda Lei

13.467/2017.

Dado e passado nesta cidade de Maceió, aos 03 dias de outubrode

2022. Eu, MARIA FLÁVIA BEZERRA FEITOSA, Analista Judiciário,

d i g i t e i  o  p r e s e n t e  e d i t a l .  E ,  e u ,

JOELMACHADODASILVA,Secretariode Execução e Pesquisa

Patrimonial conferi.

MACEIO/AL, 03 de outubro de 2022.

EDSON FRANCOSO

Magistrado

Notificação

Processo Nº ATSum-0001309-83.2017.5.19.0009
AUTOR CELIO DOS SANTOS DA SILVA

ADVOGADO LOURIVAL SIQUEIRA DE
OLIVEIRA(OAB: 3758/AL)

RÉU J.R DE LIMA PRE-MOLDADOS - ME

Intimado(s)/Citado(s):

  - CELIO DOS SANTOS DA SILVA

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID f6301c6

proferido nos autos.

DESPACHO - CAE

Em se tratando do teor da Certidão de fl. 322, que atesta a

alteração do valor da penhora (fl. 239), passando-o de R$ 8.000,00

(oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), anote-se tal

circunstância no edital do leilão, publicizando-a por ocasião do

Pregão.

Ciência às Partes.

MACEIO/AL, 03 de outubro de 2022.

    EDSON FRANCOSO

Juiz do Trabalho Substituto

Processo Nº ATOrd-0001050-04.2011.5.19.0008
AUTOR JAELSON DEK DOS SANTOS

ADVOGADO JOSE CICERO DOS SANTOS
JUNIOR(OAB: 5648-B/AL)

RÉU E D K - SERVICOS LTDA - ME

ADVOGADO ALEXANDRE VALENCA
FRANCA(OAB: 4102/AL)

Intimado(s)/Citado(s):

  - JAELSON DEK DOS SANTOS

            PODER JUDICIÁRIO

            JUSTIÇA DO

INTIMAÇÃO

Fica V. Sa. intimado para tomar ciência do Despacho ID 6ec64b4

proferido nos autos.
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