PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

EDITAL DE LEILÃO
O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no
dia 27/01/2021, às 09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro
Miguel Alexandrino Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma
eletrônica, para venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 0000770-95.2013.4.05.8201, movida por/pelo(a) UNIÃO FEDERAL
em face de JURACI PEDRO GOMES.O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço
oferecer, desde que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do estipulado na avaliação. Além do valor
ofertado, o arrematante arcará com o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem como das
custas judicias de arrematação equivalente a 0,5% (meio por cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e
sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e
trinta e oito centavos).
BEM(NS): Prédio n.º 88, situado na Rua Visconde de Pelotas, João Pessoa/PB, construído de tijolos e coberto de
telhas, contendo vários compartimentos, servindo atualmente para uso comercial, em terreno próprio medindo
30m,00 de largura na frente e nos fundos, por 50m,00 de comprimento de ambos os lados, limitando-se de um
lado, esquina com a Praça Rio Branco, parte lateral do Edifício da Delegacia Fiscal, n.º 33, lado esquerdo com o
prédio n.º 78 e fundos com o mencionado prédio 33, situado na Praça Rio Branco, avaliado(a) em R$ R$
3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a). DOUGLAS
DE ARAÚJO GOMES (CPF nº 324.535.584-04), com endereço na Rua Fernando Torres, 247, Bessa, João
Pessoa/PB.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela Secretaria da 6ª Vara Federal,
aos 23 de Novembro de 2020. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora
de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em exercício, o conferi.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0000770-95.2013.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/11/2020 22:25:56
Identificador: 4058201.6668451

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

EDITAL DE LEILÃO
O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no dia 27/01/2021, às
09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro Miguel Alexandrino
Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma eletrônica, para venda do(s) bem(ns)
penhorado(s) nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 080000914.2016.4.05.8205, movida por/pelo(a) UNIÃO FEDERAL em face de FERNANDO ARAUJO FILHO. O(s)
bem(ns) será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço oferecer, desde que não seja inferior a 50%
(cinquenta por cento) do estipulado na avaliação. Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento
da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem como das custas judicias de arrematação equivalente a 0,5%
(meio por cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o
máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
BEM(NS): Uma casa residencial situada na cidade de Soledade/PB, na Rua Venâncio Martins Sampaio, nº 51,
construída de tijolos e telhas, contendo 02 quartos, 01 suíte wc, sala de estar, copa cozinha, construída em terreno
próprio. Registrada no cartório de registro de imóveis de Soledade/PB, sob o nº R-07-588, fls. 27v, livro 2-I, de
06/10/1989, com uma área construída averbada de 162 m2 sobre um terreno que mede 22,00m de frente e fundos
por 33,00m de comprimento de ambos os lados (descrição do CRI de Soledade/PB). Segundo o proprietário, o
imóvel é composto por: garagem, jardim, terraço, sala ampla, cozinha ampla, corredor, mais uma sala, 04 quartos,
sendo 01 suíte, 01 wc social, área de serviço, quintal, escada de acesso ao pavimento, onde há mais 03 suítes, nas
redondezas predominam casas residenciais, o acesso a casa é fácil e se dá por vias calçadas. Avaliado(a) em R$
450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a). FERNANDO
ARAÚJO FILHO (CPF nº 161.658.964-72), com endereço na(o) Rua Venâncio Martins Sampaio, nº 51, Jardim
Cruzeiro, Soledade/PB, CEP 58.155-000.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela
Secretaria da 6ª Vara Federal, aos 24 de Novembro de 2020. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o
digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em
exercício, o conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0800009-14.2016.4.05.8205
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 30/11/2020 21:58:12
Identificador: 4058201.6678144

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

EDITAL DE LEILÃO
O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no dia 27/01/2021, às
09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro Miguel Alexandrino
Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma eletrônica, para venda do(s) bem(ns)
penhorado(s) nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 080014603.2019.4.05.8201, movida por/pelo(a) UNIÃO FEDERAL em face de RENATO LACERDA MARTINS. O(s)
bem(ns) será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço oferecer, desde que não seja inferior a 50%
(cinquenta por cento) do estipulado na avaliação. Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento
da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem como das custas judicias de arrematação equivalente a 0,5%
(meio por cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o
máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
BEM(NS):
1 - Uma parte de terra encravada no Imóvel denominado "Melancia", registrado sob o nº 942, fls. 126, do Livro 2
do Registro Geral, em 23/04/1981, pertencente a Renato Lacerda Martins, conforme escritura R-2-942, de
10/11/2005 do Registro Geral , do Livro 2 fls. 126, Cartório de Imóveis de Ingá/PB, o imóvel possui 1,6 hectares,
está cercado, não há benfeitorias, tratando-se de terra nua, localizado no Município de Itatuba/PB, às margens da
barragem de Acauã, avaliado em R$ 10.00,00 (DEZ MIL REAIS).
2 - Uma parte do Imóvel denominado "Melancia", situado no Município de Itatuba/PB, registrada sob a matrícula
R-4-2.096, fls. 016, do Livro 21 do Registro Geral, em 10/11/2005, no Cartório de Imóveis de Ingá/PB, possui 2,6
hectares, está cercado, não há benfeitorias, tratando-se de terra nua, localizado no Município de Itatuba/PB, às
margens da barragem de Acauã, avaliado em R$ 16.250,00 (DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA
REAIS).
3 - Uma propriedade denominada "Fazenda Cinco Passagens", registrada às fls. 98 do Livro 2 T Registro Geral,
sob a matrícula nº 5.417, em 19/11/2019, no Cartório de Imóveis de Ingá/PB, localizada no Município de
Itatuba/PB, medindo 520,81 m do vértice 3 ao vértice 4; confrontando-se ao Sul com a propriedade de Renato
Lacerda Martins Filho, medindo 515,95 m do vértice 4 ao 5; medindo 275,42 m do vértice 5 ao 6; confrontandose ao Leste com a propriedade de Edson Cesário Candido e com a propriedade de Antônio Lopes Pessoa; medindo
481,90m do vértice 6 ao 7; confrontando-se ao Norte com a propriedade de Raquel Beatriz V. O. L. Martins;
medindo 464,26 m do vértice 7 ao 2; medindo 147,30 m do vértice 2 ao 3; confrontando-se ao Oeste com a
propriedade de Renato Lacerda Martins e a propriedade de Renato Lacerda Martins Filho, perfazendo uma área
de 345.000,00 metros quadrados (34,5 hectares); o imóvel possui uma casa construída de tijolos e telhas, com 02
quartos, 02 salas, 01 cozinha, 01 banheiro, 01 alpendre, no local existe 01 pocilga, 01 galpão, 01 curral pequeno,
02 açudes, na propriedade há outra casa de tijolos e telhas, pequena, em péssimo estado de conservação, a
propriedade está toda cercada, avaliada em R$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) .

Referidos bens têm como depositário(a) o(a) Sr(a). RENATO LACERDA MARTINS (CPF nº 023.382.384-00),
com endereço na(o) Rua Dr. José Augusto Ribeiro, 115, Res. Portinari, Apto. 301, Bela Vista, Campina
Grande/PB.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela
Secretaria da 6ª Vara Federal, aos 23 de Novembro de 2020.Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o
digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em
exercício, o conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0800146-03.2019.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/11/2020 22:28:35
Identificador: 4058201.6670015

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

EDITAL DE LEILÃO
O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no
dia 27/01/2021, às 09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro
Miguel Alexandrino Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma
eletrônica, para venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 0800629-38.2016.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL em face de EUFRASIO FRANCISCO BARBOSA E OUTROS. O(s) bem(ns)
será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço oferecer, desde que não seja inferior a 50% (cinquenta
por cento) do estipulado na avaliação. Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento da comissão
do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem como das custas judicias de arrematação equivalente a 0,5% (meio por
cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o máximo de R$
1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
BEM(NS): Uma casa residencial situada na Rua Juvino Sobreira de Carvalho, nº 308, Jardim Paulistano, Campina
Grande/PB, o imóvel é composto de jardim, garagem, terração, 03 salas, 02 banheiros, 03 quartos com banheiros,
área de serviço, piso em cerâmica, beco, quintal com um quarto construído, despensa, calçada em cerâmica, toda
murada, avaliado em R$ 360.000,00 (TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS). Referido bem tem como
depositário(a) o(a) Sr(a). EUFRASIO FRANCISCO BARBOSA, com endereço na(o) Rua Fernandes Vieira, nº
1137, José Pinheiro, Campina Grande/PB.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela
Secretaria da 6ª Vara Federal, aos 23 de Novembro de 2020. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o
digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em
exercício, o conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0800629-38.2016.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/11/2020 22:22:27
Identificador: 4058201.6667931

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

EDITAL DE LEILÃO
O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no dia 27/01/2021, às
09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro Miguel Alexandrino
Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma eletrônica, para venda do(s) bem(ns)
penhorado(s) nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 080158379.2019.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de MARIA EDNALVA
GONCALVES TORRES - ME e outros. O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço
oferecer, desde que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do estipulado na avaliação. Além do valor
ofertado, o arrematante arcará com o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem como das
custas judicias de arrematação equivalente a 0,5% (meio por cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e
sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e
trinta e oito centavos).
BEM(NS):
Um veículo RENAULT/DUSTER 16 D 4X2, placa QFQ 2267-PB, cor preta, ano de fabricação/modelo
2016/2017, combustível álcool/gasolina, em ótimo estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliado(a)
em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a). MARCELO
TORRES GALVÃO (CPF nº 218.891.474-00), com endereço na(o) Rua Travessa Pedro Aragão, nº 60, Sandra
Cavalcante, Campina Grande/PB, CEP: 58.410-762
Um veículo FIAT/SIENA FIRE FLEX, placa MNK 7196-PB, cor prata, ano de fabricação/modelo 2006/2007, em
razoável estado de conservação e em pleno funcionamento, avaliado(a) em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a). MARCELO TORRES GALVÃO (CPF nº 218.891.474-00),
com endereço na(o) Rua Travessa Pedro Aragão, nº 60, Sandra Cavalcante, Campina Grande/PB, CEP: 58.410762.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela
Secretaria da 6ª Vara Federal, aos 23 de Novembro de 2020. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o
digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em
exercício, o conferi.

ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0801583-79.2019.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/11/2020 22:39:26
Identificador: 4058201.6671340

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no dia 27/01/2021, às
09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro Miguel Alexandrino
Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma eletrônica, para venda do(s) bem(ns)
penhorado(s) nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 080609627.2018.4.05.8201, movida por/pelo(a) UNIÃO FEDERAL em face de ANA ADELIA NERY CABRAL. O(s)
bem(ns) será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço oferecer, com possibilidade de parcelamento
(art. 895 do CPC/15), desde que não seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do estipulado na avaliação. Além
do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento da comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem
como das custas judicias de arrematação equivalente a 0,5% (meio por cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez
reais e sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, novecentos e quinze
reais e trinta e oito centavos).
BEM(NS): uma propriedade rural denominada Fazenda Caboré, localizada na comunidade Caboré, município de
Frei Martinho/PB, medindo 263,15 hectares, registrada sob o nº R-2-2.565, fl. 170, do Livro 2/N, em 30/10/1991,
contendo as seguintes benfeitorias: uma casa sede, construída em alvenaria de tijolos e telhas cerâmicas;
eletrificada e em bom estado de conservação; três açudes pequenos (na maior parte do tempo secos, devido às
constantes estiagens); três poços com anel de concreto; duas baias de cavalos; armazém pequeno para forrageira;
pequeno curral para gado, cercado em alvenaria; cocheira e bebedouro dos animais em cimento; várias fruteiras;
a propriedade é cortada por um rio e está situada próximo à zona urbana do município; avaliada em R$ 500.000,00
(QUINHENTOS MIL REIAS). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a). ANA ADÉLIA NERY
CABRAL, com endereço na(o) Rua Elizário Cândido Costa, 49, JK, Picuí/PB.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela
Secretaria da 6ª Vara Federal, aos 23 de Novembro de 2020. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o
digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em
exercício, o conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0806096-27.2018.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/11/2020 22:33:46
Identificador: 4058201.6670920

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

EDITAL DE LEILÃO
O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no dia 27/01/2021,
às 09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro Miguel Alexandrino
Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma eletrônica, para venda do(s) bem(ns)
penhorado(s) nos autos do EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 080667912.2018.4.05.8201, movida por/pelo(a) UNIÃO FEDERAL em face de MARCOS TADEU SILVA. O(s) bem(ns)
será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço oferecer, desde que não seja inferior a 50% (cinquenta
por cento) do estipulado na avaliação. Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento da comissão
do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem como das custas judicias de arrematação equivalente a 0,5% (meio por
cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o máximo de R$
1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
BEM(NS):
Um Lote 12 da QUADRA N do LOTEAMENTO VICENTE CORREIA I (R.1-69.967), limitando-se e medindo:
FRENTE: (leste) com a Rua Projetada III - 8 metros; LADO DIREITO: (Sul) com o lote 11 e com o Lote 13 da
Quadra N - 20 metros; LADO ESQUERDO (norte) com o lote 12 Quadra N - 20 metros; e FUNDOS (oeste) com
o lote 23 da Quadra N - 8 metros. Avaliado em R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS).
Um Lote 13 da QUADRA N do LOTEAMENTO VICENTE CORREIA I (R.1-69.967), limitando-se e medindo:
FRENTE: (leste) com a Rua Projetada III - 8 metros; LADO DIREITO: (Sul) com o lote 11 e com o Lote 14 da
Quadra N - 20 metros; LADO ESQUERDO (norte) com o lote 11 Quadra N - 20 metros; e FUNDOS (oeste) com
o lote 22 da Quadra N - 8 metros. Avaliado em R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL REAIS).
TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 70.000,00 (SETENTA MIL REAIS)
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela
Secretaria da 6ª Vara Federal, aos 23 de Novembro de 2020. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o
digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em
exercício, o conferi.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA GRANDE
6ª VARA FEDERAL

EDITAL DE LEILÃO
O(A) JUIZ(ÍZA) FEDERAL TITULAR DA 6ª. VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINA
GRANDE/PB, na forma da lei etc.
FAZ SABER, aos que o presente edital virem, dele notícia tiverem ou interessar possa, que, no
dia 27/01/2021, às 09h00, no sítio eletrônico www.leiloesmonteiro.com.br, será realizado, pelo leiloeiro
Miguel Alexandrino Monteiro Neto (Matrícula JUCEP 012/2015, o LEILÃO PÚBLICO, na forma
eletrônica, para venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - CLASSE 159 - nº 0807577-25.2018.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA
ECONOMICA FEDERAL em face de GILZENIR ALBUQUERQUE DA NOBREGA e outros.O(s) bem(ns)
será(ão) vendido(s), em leilão único, a quem melhor preço oferecer, desde que não seja inferior a 50% (cinquenta
por cento) do estipulado na avaliação. Além do valor ofertado, o arrematante arcará com o pagamento da comissão
do leiloeiro de 5% (cinco por cento), bem como das custas judicias de arrematação equivalente a 0,5% (meio por
cento), sendo o mínimo de R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro e sessenta quatro centavos) e o máximo de R$
1.915,38 (um mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos).
BEM(NS): Um caminhão VW/19.320 CLC TT, placa KAP-2043, ano de fabricação/modelo 2007/2007, cor
branca, espécie/tipo Traca/Cam, sem funcionar há nãos, pneus ressecados e vazios, caixa de marcha e bateria não
funcionam, em péssimo estado de conservação, avaliado(a) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Referido bem tem
como depositário(a) o(a) Sr(a). GILZENIR ALBUQUERQUE DA NOBREGA (CPF nº 026.289.584-65), com
endereço na Rua Professora Ninália Freire Luna Barbosa, s/n, Portal do Sol, João Pessoa/PB.
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e ninguém possa alegar ignorância ou erro, é expedido
o presente edital que deverá ser publicado na rede mundial de computadores, na forma da lei. Dado e passado pela
Secretaria da 6ª Vara Federal, aos 23 de Novembro de 2020. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL, Servidor(a), o
digitei. E eu, VANINA OLIVEIRA FERREIRA DE SOUSA, Diretora de Secretaria da 6ª Vara Federal/PB, em
exercício, o conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0807577-25.2018.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 23/11/2020 22:27:10
Identificador: 4058201.6669647

