EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 1º
VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE/PB
PROCESSO: 0013031-46.2012.8.15.0011
Exequente: APOIO FOMENTO MERCANTIL LTDA
Executado(s): ADILSON CAVALCANTE DE OLIVEIRA - EPP
MIGUEL ALEXANDRINO MONTEIRO NETO, Leiloeiro Oficial devidamente
inscrito na JUCEP sob o nº 012, credenciado no TJPB, vem por meio desta apresentar a Vossa Senhoria a
designação de datas para realização de leilão do processo em epigrafe de acordo com o CPC. 2015, como
segue:

1º LEILÃO: dia 02 de março de 2021, a partir das 13:00 horas
2º LEILÃO: dia 02 de março de 2021, a partir das 14:00 horas
Informamos que os Leilões serão realizados na modalidade ELETRÔNICA (rede mundial de computadores).
O novo Código de Processo Civil não prevê mais o intervalo de 10 a 20 dias entre o 1º e 2º leilão, podendo ser
marcado, no mesmo dia, ambas as praças em horários diferentes, assim como já faz a Justiça do Trabalho em todo
o Brasil
Visando celeridade e economia processual, sugere que os leilões sejam marcados para o mesmo dia, com intervalo
entre as praças.
Este leiloeiro ficará encarregado da confecção dos editais de leilão, comunicamos que não publicaremos os
processos Diário Oficial da Justiça, tendo em vista não termos acesso, apenas a Vara pode solicitar a publicação.
Informamos ainda que enviaremos por e-mail para esta MMª. Vara arquivo pronto contendo todos os editais
confeccionados para que está R. Vara possa providenciar a publicação no Diário da Justiça.
Ressaltamos que quanto maior o número de processos a fazer parte do Leilão, mais atrativo se tornará o mesmo e
consequentemente melhor será o seu resultado. Por isso, aproveitamos para requerer a nomeação deste Leiloeiro
em outros processos que se encontram em fase de expropriação judicial, em trâmite nesta MMª Vara.
Em caso de dúvidas ou para maiores esclarecimentos, favor entrar em contato pelo (83) 99685-6653 ou
leiloesmonteiro@gmail.com
Sendo o que tinha para o momento, reitera votos de respeito e admiração.
Atenciosamente,
Campina Grande/PB, 02 de dezembro de 2020.

MIGUEL ALEXANDRINO MONTEIRO NETO
Leiloeiro Oficial credenciado no TJPB-JUCEP 012
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