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 15/09/2021,
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 donos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLASSE
159 - nº 0000770-95.2013.4.05.8201, movida por/pelo(a) UNIÃO FEDERAL em face de ESPÓLIO DE
JURACI PEDRO GOMES, representado pela Sra. ROSILENE DE ARAUJO GOMES (CPF nº
567.701.204-10). 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 nº 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
30,00m de largura na frente e nos fundos, por 50,00m de comprimento de ambos os lados, limitando-se de um
lado, esquina com a Praça Rio Branco, parte lateral do Edifício da Delegacia Fiscal, nº 33, lado esquerdo com o
prédio nº 78 e fundos com o mencionado prédio nº 33, situado na Praça Rio Branco, avaliado(a) em 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 8 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, 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: 13/08/2021 19:53:00
Identificador: 4058201.8391989

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 15/09/2021,
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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CLASSE 156 - nº 000110806.2012.4.05.8201, movida por/pelo(a) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e OUTRO em face de JURACI
PEDRO GOMES 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 Lote de terreno sob o nº 256, da Quadra nº 22, do Loteamento Praia do Sol, em João Pessoa/PB,
medindo 45,00m de frente, 20,00m de fundos, 62,00m de comprimentos do lado esquerdo e 58,00m do lado
direito, limitando-se na frente com Av. Projetada, do lado direito com o Lote 256, do lado esquerdo com Av.
Projetada e nos fundos com o Lote 169, de esquina, registrado sob o número nº 20.268, no Cartório de Carlos
Ulysses - 1º Ofício de Notas, sem infraestrutura, estrada de terra batida, avaliado em R$ 35.000,00 (TRINTA E
CINCO 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 16 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0001108-06.2012.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 16/08/2021 13:40:08
Identificador: 4058201.8436878

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 15/09/2021,
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
0801467-39.2020.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de CENTRO
DE EDUCACAO SUPERIOR REINALDO RAMOS S/C LTDA - CESREI (CNPJ nº 05.139.034/0001-85)
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):
1. Um veículo de marca e modelo I/JAG XE R-SPORT SI4, ano 2016, modelo 2017, cor preta, câmbio
automático, motor 2.0, Flex, hodômetro marcando 43.484 Km rodados, no momento da avaliação, Placa QFD
6463, em bom estado de uso e conservação, avaliado(a) em R$ 148.000 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL
REAIS);
2. Um veículo VW/NOVA SAVEIRO TL MBVS, ano 2016, modelo 2017, cor branca, motor 1.6, Placa QFM
5276, apresenta pequenas avarias na lataria e desgaste na pintura, a parte interna está preservada, em bom estado
de uso e conservação, avaliado(a) em R$ 40.000,00 (QUARENTA MIL REAIS);
3. Uma moto HONDA/CG 125 CARGO ES, ano/modelo 2013, cor predominante branca, Placa NQE 3572,
apresenta alguns sinais de ferrugem, em bom estado de conservação, avaliado(a) em R$ 4.500,00 (QUATRO
MIL E QUINHENTOS REAIS).
Total da avaliação R$ 192.500,00 (CENTO E NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
Os bens acima têm como depositário(a) o(a) Sr(a). Cleumberto Reinaldo Ramos (CPF nº 284.986.404-82), com
endereço na(o) Rua Fernandes Vieira, nº 1210, Mirante, 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 11 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE

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

Processo: 0801467-39.2020.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 13/08/2021 19:44:58
Identificador: 4058201.8392371

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 15/09/2021,
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 nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CLASSE
159 - nº 0801501-48.2019.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de
T&K INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ/MF sob nº 00.530.380/0001-76) 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 FIAT/FIORINO FLEX, placa OFA 9406/PB, cor branca, ano 2012/2013, em bom estado
de conservação, avaliado(a) em R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS). Referido bem tem como
depositário(a) o(a) Sr(a). KARINA CARLA SILVEIRA SPOSITO (CPF nº 436.025.764-34), com endereço
na(o) Rua Djalma Herculano Porto, nº 340, Distrito, 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 8 de Agosto de 2021. Eu, D ARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0801501-48.2019.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 13/08/2021 19:55:58
Identificador: 4058201.8390153

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 15/09/2021,
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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Classe 156 - nº 080163223.2019.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de MARIA FRANCISCA
SOARES DA 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 veículo FIAT/PALIO WK ADVEN DUAL, Placa OFF 6446-PB, ano de fabricação 2012, ano
modelo 2013, cor prata, com pintura preservada, bom estado dos bancos, avaliado(a) em R$ 32.000,00 (TRINTA
E DOIS MIL REAIS). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a). MARIA FRANCISCA SOARES DA
SILVA (CPF nº 132.319.524-68), com endereço na(o) Rua da Gameleira, nº 527, Centro, Areia/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 13 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0801632-23.2019.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 16/08/2021 13:41:00
Identificador: 4058201.8436661

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 15/09/2021,
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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CLASSE 156 - nº 080255549.2019.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de LARMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI 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):
1. DAFRA/SUPER 100, Placa MOJ 9204, ANO 2008, COR PRATA, avaliado(a) em R$ 1.200,00 (UM MIL E
DUZENTOS REAIS).
2. HONDA/CG 125 FAN, Placa MNZ5693, ANO 2008, COR AZUL, avaliado(a) em R$ 3.500,00 (TRÊS MIL
E QUINHENTOS REAIS).
3. RENAULT/MASTER FURG 11M3, Placa MNE4477, COR BRANCA, ANO 2004/2004, À DIESEL,
avaliado(a) em 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS).
4. FIAT/FIORINO IE, Placa MND3304, ANO 1997, COR BRANCA, avaliado(a) em R$ 8.000,00 (OITO MIL
REAIS).
5. VW/KOMBI, Placa MMN3696, 1987, COR BRANCA, avaliado(a) em R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
O(s) referido(s)bem(ns) tem como o Sr. JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA, CPF sob o n.º 019.775.694-80,
enquanto pessoa física e como representante de LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR EIRELI, CNPJ/MF sob nº 10.831.701/0001-26, podendo ser localizado
na Rua Espírito Santo, 1914, Jardim Paulistano, Campina Grande/PB, e/ou Avenida Jornalista Assis
Chateaubriand, 2425, Tambor, 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 8 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.

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

Processo: 0802555-49.2019.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 13/08/2021 19:44:11
Identificador: 4058201.8392441

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 15/09/2021,
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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CLASSE 156 - nº 080421663.2019.4.05.8201, movida por/pelo(a) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face de GILBERTO
MUNIZ DANTAS (CPF nº 203.798.974-15). 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 apartamento (registro 80.901), sob o n.º 402, do edifício RESIDENCIAL SOLAR TROPICAL,
situado na Rua Joakim Schüller, n.º 111, esquina com a Rua Sebastião Interaminense, no bairro Jardim Oceania,
na cidade de João Pessoa/PB, composto de varanda, sala de estar/jantar, três quartos sendo um suíte, hall, WC
social, cozinha/área de serviço e duas vagas de garagem, com área privativa real total de 154,1303m², sendo
85,5m² de uso privativo e 69,0803m² de área total de uso comum (inclusive 23,00m² vaga de garagem),
construção global equivalente de 116,2507m², fração ideal de 4,13651% e cota ideal do terreno de 36,6081m²,
em bom estado de conservação, avaliado(a) em R$ 490.000,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA 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 16 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB

Processo: 0804216-63.2019.4.05.8201
Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA - Magistrado
Data e hora da assinatura: 16/08/2021 13:38:44
Identificador: 4058201.8453134

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 15/09/2021,
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
0807298-39.2018.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de MARCOS
ANTONIO OLIVEIRA DO BU (CPF: 567.701.204-10) 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 terreno sob nº 21, da Quadra A, do Loteamento Parque Residencial Amigão (onde está edificada
a casa nº 50), medindo 14,00 m de largura na frente e nos fundos, 42,00 m de comprimento, pelo lado leste, e
41,00 m de comprimento, pelo lado oeste, possui 581 m2; está registrado sob o nº 27.195, no CRI de Campina
Grande, como um terreno, todavia há uma construção residencial (Rua Benício Ribeiro de Brito, nº 50, Itararé)
de padrão antigo de construção, com necessidade de manutenção; dispõe de pavimento térreo e 1º andar; o
pavimento térreo possui garagem ampla, depósito, terraço, 02 quartos, WC social, lavabo, salas, área de luz com
pergolado, cozinha, cozinha suja, despensa, área de serviço, dependência de empregada e banheiro; no andar
superior há uma sala e uma suíte com closet e varanda, avaliado(a) em R$ 464.800,00 (QUATROCENTOS E
SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a).
Sérgio Belo Gouveia (CPF nº 022.191.244-44), inventariante do espólio de Sebastião Simões de Gouveia
(proprietário de fato do imóvel), com endereço na Rua Pedro II, nº 1200, 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 10 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB
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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 15/09/2021,
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 - 159 - nº 080755564.2018.4.05.8201, movida por/pelo(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face de MASTER PNEUS
RECONDICIONADORA LTDA - 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 SAVEIRO TRENDLINE, cabine dupla, chassi 9BWJB45U0FP182919, placa OFZ 1173,
ano 2015, RENAVAM 1043675032, cor branca, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado(a)
em R$ 34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REIAS). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a).
VANDERLEI MEDEIROS (CPF nº 479.163.114-53), representante legal de MASTER PNEUS
RECONDICIONADORA LTDA - ME (CNPJ nº 08.585.438/0001-90).
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 11 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
ASSINADO ELETRONICAMENTE
GUSTAVO DE PAIVA GADELHA
Juiz Federal Titular da 6ª Vara/PB
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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 15/09/2021,
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 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CLASSE 156 - nº 080030519.2014.4.05.8201, movida por/pelo(a) MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e OUTROS em face de JOSÉ
ALVES FEITOSA 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 imóvel denominado FAZENDA SÃO JOSÉ II, situado na zona rural do Município de Juarez
Távora/PB, com matrícula 9.557, possuindo 104 ha, registrado no Cartório de Registros de Imóveis Iêda
Carneiro, Município de Alagoa Grande/PB, o bem não possui benfeitoria, sendo todo coberto por mata nativa,
localizado a aproximadamente 4 km do centro de Juarez Távora/PB, avaliado(a) em R$ 312.000,00
(TREZENTOS E DOZE MIL REAIS). Referido bem tem como depositário(a) o(a) Sr(a). JOSÉ ALVES
FEITOSA (CPF nº 112.227.274-04), com endereço na(o) Rua Adalberto Pereira de Melo, nº 122, Centro, Juarez
Távora/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 18 de Agosto de 2021. Eu, DARIO NAVARRO MACIEL,
Servidor(a), o digitei. E eu, LÍVIO AUGUSTO MONTALVÃO COSTA CARVALHO, Diretor de Secretaria, o
conferi.
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