
LEILÃO – ERICO SOBRAL SOARES DIA 30.04.2021 
 

1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA 
 

PROCESSO 0000595-95.2019.5.22.0001 

AUTOR: AMERICO JOSE DE OLIVEIRA  

RÉU: TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURA SANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único, Um (01) veiculo Toyota/Hylux, 

CDSRV4FD, ano/modelo 2018/2018, cor branca, PLACA PIY-7496, 

chassi: 9bgjc7520jb271125, em bom estado de conservação e 

funcionamento, avaliado por R$ 145.000,00(cento e quarenta 

e cinco mil reais). 

VALOR: R$ 145.000,00(cento e quarenta e cinco mil reais. 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: José Terto Filho - cpf 099.672.903-

82 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

 



E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 12 de abril de 2021. MIGUEL DE 

CARVALHO LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0000647-62.2017.5.22.0001 

AUTOR: LUIS CARLOS DE ARAUJO BARROS  

RÉU: CHURRASCARIA SABOR DA TERRA 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIRO OFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURA SANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

DESCRIÇÃO: LOTE UNICO: 58(CINQUENTA E OITO) cadeiras 

plásticas, na cor branca, seminovas em uso, sem braços, 

avaliada cada em R$ 30,00(trinta reais). Avaliação total R$ 

1.740,00(mil setecentos e quarenta reais). 

VALOR: R$ 1.740,00(mil setecentos e quarenta reais). 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: Ana Carolina Holanda Santos - CPF 

011.843.139-61 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 



adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 12 de abril de 2021. MIGUEL DE 

CARVALHO LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0000500-02.2018.5.22.0001 

AUTOR: LIGIA VITORIA DA COSTA OLIVEIRA  

RÉU: MASTER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURA SANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

DESCRIÇÃO: Lote 01 - 03(tres) Unidades Split piso teto 

Elgin de 48 Btus, Avaliado em R$ 9.000,00.  

Lote 02 - 01(um)Unidade Abdominal Vertical avaliado em R$ 

4.500,00. 

Lote 03 - 02(duas) Unidade Esteiras T Zero, avaliada em R$ 

15.000,00.  

Lote 04 - 01 (uma)Unidade Transport Jonhson E800, avaliada 

em R$8.900,00  

Lote 05 - 01(uma)Unidade Bicicleta Horizontal - Jonhson 

R:XU, avaliada em R$ 5.500,00 

Lote 06 - 01(uma)Unidade Leg 45, avaliada em R$ 1.500,00.  

Lote 07 - 01 (uma)Unidade Hack Machine, avaliada em R$ 

1.600,00. Lote 08 - 01 (uma)Unidade Cadeira Flexora 

sentada, avaliada em R$ 2.500,00  

Lote 09 - 01 (uma)Unidade Abdutora, avaliada em R$ 

2.000,00. Lote 10 - 01 (uma)Unidade adutora, avaliada em R$ 

1.800,00.  

Lote 11 - 01 (uma)Unidade Banco Supino com Suporte, 

avaliado em R$ 1.000,00.  

Lote 12 - 01 (uma)Unidade Banco Supino Livre, avaliado em 

R$ 500,00. 

Lote 13 - 01 (uma)Unidade Banco/Prancha Abdominal, avaliado 

em R$ 600,00.  



Lote 14 - 01 (uma)Unidade Estação Musculação CATALINA, 

polia alta/polia baixa/Supino viador extensora polia média 

e mediana, flexora em pé, avaliada em R$ 6.000,00.  

Lote 15 - 01(uma) Unidade Graviton, avaliada em R$ 

2.500,00. Lote 16 - 01(uma) Unidade Pórtico Smith, avaliada 

em R$ 2.000,00.  

Lote 17 - 03 (tres) Unidade Barras de Ferro (10/12) e 15 

KG, avaliada em R$ 720,00.  

Lote 18 - 01(uma)Unidade Máquina para Agachamento, avaliada 

em R$ 600,00. 

Lote 19 - 01 (uma)Unidade Estante para Barras e Anilhas, 

avaliada em 500,00.  

Lote 20 - 01 (uma) Unidade Torre para Halteres, avaliada em 

R$ 300,00.  

Valor Total da Penhora: R$ 67.020,00 (sessenta e sete mil e 

vinte reaisÔNUS: 

FIEL DEPOSITÁRIO: Tarsis Daylon Sousa Silva 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 16 de abril de 2021. MIGUEL DE 

CARVALHO LEITE NETO Assessor 

 

 

 

 



 

 

 

PROCESSO 0001957-69.2018.5.22.0001 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: RETIFICA RIBEIRO LTDA - EPP EDITAL DE LEILÃO –  

 

Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Um - 01(uma) Caminhoneta Volkswagen Savero 

CL 1.8, cor prata, ano 1992/1992, placa LVO 1788, renavan 

00155713345, em perfeito Estado de Conservação e 

Funcionamento.  

Avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

 

Lote Dois - 01 (uma) Caminhoneta Chevrolet GM D10, Cor 

Verde Ano Modelo 1979/1979, Placa LVF - 5078, Renavan 

155384040, Em Perfeito estado de Conservação e 

Funcionamento. Avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 

Total de Penhora R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 

VALOR: Total de Penhora R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

 

FIEL DEPOSITÁRIO: Marcelia da Cruz Mendes - cpf 

757.779.243-87 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 



a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 22 de abril de 2021. MIGUEL DE 

CARVALHO LEITE NETO Assessor 

 

 

PROCESSO 0003325-84.2016.5.22.0001 

AUTOR: JOSE FRANCISCO DE SOUSA NETO  

RÉU: GARRA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURA SANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único: 01 (um) apartamento nº 703 do sétimo 

pavimento cobertura, do condomínio residencial MONTE 

PARNASO, situado na Rua Melvim Jones 3625, piçarreira, 

nesta Cidade, com a seguinte divisão interna: no pavimento 

cobertura inferior - sala de star/jantar, área de seviço, 

cosinha, dispensa, sacada, bar, espaço gourmet, spa,deck, 

escritório, dois WC, dependência de empregada, laje técnica 

para condensadores de ar. No pavimento cobertura superior 

03 suítes sendo uma marter com closet e varanda, laje para 

condensador de ar, tres vagas na garagem cobertas, com 

12,5m² cada uma,com fração ideal 0,04565% do terreno, com 

área privativa 223,14m², área de uso comum, 121,59m², área 

total 425,58m². Terreno de 80m de frente para a Rua Melvim 

Jones, limitando-se 40m a direita com a Rua Lucídio 

Albuquerque, 40m a esquerda com Rua Coronel César e ao 

fundo 80m com o lote 05 e Carlos Alberto Soares. 

Proprietário de Garra Construções e Consultoria LTDA. 

Total de avaliação R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 



VALOR: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 22 de abril de 2021. MIGUEL DE 

CARVALHO LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0000804-79.2010.5.22.0001 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: VERDE CAP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIRO OFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO - 01 (um) lote de terreno sob o nº 

19, da Quadra 18, do Loteamento Green Park, situado na BR-



343, a seguir descrito: medindo 12,00 metros para a rua 

Bernardo Borges dos santos; lado direito 31,00 metros, 

limitando-se com o lote 18; lado do fundo 12,00 

metros,limitando-se com o lote 09; lado esquerdo 31,00 

metros, limitando-se com o lote 20, perfazendo uma área de 

372,00 m2, todo murado, rua calçada, no qual, atualmente, 

encontra-se em construção uma casa de dois pavimentos, em 

frete ao ne 7O7O da mesma rua, registrado sob o ne 53.227, 

fl.01, Livro de Registro Geral ne 02,3ª Circunscrição, 

Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de lmóveis de 

Teresina, que, nesta data,reavalio em RS 150,000,00 (Cento 

e cinquenta mil reais 

ALOR: RS 150,000,00 (Cento e cinquenta mil reais). 

FIEL DEPOSITÁRIO: Francisco Celso Matos - cpf 105.553.663-

91 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 12 de abril de 2021. MIGUEL DE 

CARVALHO LEITE NETO Assessor 

 
 
PROCESSO 0001089-57.2019.5.22.0001 

AUTOR: KAROLINE MARIA SANTOS DA SILVA 

RÉU: M & A LANCHONETES LTDA – ME  

 



EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT 

PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote 01 (um) uma máquina de para preparar Açaí 

azul, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais)  

 

Lote 02 (dois) uma máquina de para preparar Açaí azul, 

avaliada em R$ 3.000,00 (tres mil reais)  

VALOR: Total da Penhora - R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

ÔNUS: FIEL DEPOSITÁRIO: 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000. 

 



Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBY 

ROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, conferi. 

TERESINA/PI, 15 de abril de 2021. MIGUEL DE CARVALHO LEITE 

NETO Assessor 

 

 
PROCESSO 0080548-21.2013.5.22.0001 

AUTOR: EDUARDO FARIAS RODRIGUES 

RÉU: BALNEARIO ALEGRIA 

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-J 

TPRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Unico: uma gleba de terras com 16.54.20ha, 

Data Porto Alegre, deste Município, caracterizada pelo 

poligonal a seguir descrita: parte se do marco M-03 (tres), 

daí segue o azimute 53v43'36'' e distante de 

200,00m(duzentos metros) até encontrar um marco 

intermediário. Daí segue o azimute 323v43'06'' e distante 

212,00m(duzentos e doze metros) até encontrar o primeiro 

vértice de a poligonal da área a ser desmembrada. Daí segue 

o azimute e distante 400,00m (quatrocentos metros) até 

encontrar o segundo vértice. Daí segue o azimute 

233v43'06'' e distante de 310,40m (trezentos e dez metros e 

quarenta centímetros) até o terceiro vértice. Daí segue o 

azimute 213v40'26'' e distante de 174,10 (cento e setenta 

quatro metros e dez centímetros) até encontrar o quarto 

vértice . daí segue o azimute 123v39'26''e distante 

400,00m( quatrocentos metros) até encontrar o quinto 

vértice, daí segue o azimute 33v40'26'' e distante de 

103,20 (cento e seis metros e vinte centímetros), até 

encontrar o sexto vértice. Daí segue o azimute 53v35'46'' e 

distante de 236,40 (duzentos e trinta e seis metros e 

quarenta centímetros) até encontrar o vértice de partida, 

fechando o poligonal com perímetro de 1.627,10m (hum mil 

seiscentos e vinte sete metros e dez centímetros) 

correspondente a uma área de 16.54.20 (dezesseis hectares, 

cinquenta e quatro ares e vinte centiares) desmembrado de 

maior porção, resultante da unificação das glebas Torrões, 

boa Fé e Melancias, conforme livro de registro geral número 



02, ficha 01, sob o número de ordem R-1-33.889 do Cartório 

do 2º Oficio de Notas e registro de Imóvel - 3ª 

Circunscrição da Comarca de Teresina - Pi, imóvel avaliado 

em R$ 661,600,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL E 

SEISCENTOS REAIS). 

 

VALOR: R$ 661,600,00 (SEISCENTOS E SESSENTA E UM MIL E 

SEISCENTOS REAIS) 

ÔNUS: FIEL DEPOSITÁRIO: Jorginei de Alves de Moraes. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000. 

 

Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBY 

ROSANAMONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, conferi. 

TERESINA/PI, 15 de abril de 2021. MIGUEL DE CARVALHO LEITE 

NETO Assessor 

 
PROCESSO 0080436-18.2014.5.22.0001 

AUTOR: GILVANIA FELISBERTO ALVES 

RÉU: LAVATEC- LAVANDERIA TECNICA LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-J 

TPRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 



A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

  

DESCRIÇÃO: Lote Único : Um terreno foreiro Municipal, 

medindo 13,00 metros de frente por 30,00 metros de fundo, 

situado no 3º quarteirão suburbano ( hoje urbano), série 

sul da Av. Leonidas Melo, zona Sul da cidade onde se acha 

encravada uma casa coberta de telhas , s/n, com uma porta e 

duas janelas de frente , registrada sob a matricula nr. 

1.724, as fls. 164v, do livro 2-D de Registro Geral, do 

Cartório do 1º Oficio de Notas e Registro de Imóvel de 

Teresina - Piauí, avaliado em R$ 496.000,00 ( quatrocentos 

e noventa e seis mil reais) 

VALOR: R$ 496.000,00 ( quatrocentos e noventa e seis mil 

reais). 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000. 



 

Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBY 

ROSANAMONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, conferi. 

TERESINA/PI, 15 de abril de 2021. MIGUEL DE CARVALHO LEITE 

NETO Assessor. 

 
 
 
 
 
 
PROCESSO 0000032-09.2016.5.22.0001 

AUTOR: SIND DOS TRAB NA IND DE CONFECCOES DE ROUPAS DO E DO 

PI  

RÉU: CONFEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME E 

OUTROS (4)  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIRO OFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURA SANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE UM - 03 (três) máquinas de lavar, 

horizontais, marca Sitec, modelo SL-200 SW, Stone Wasshed, 

capacidade de 200 kg de roupa seca por operação, corpo 

externo é cesto em aço inox AISI-304, lateais em 

aço,carbono SAE-1020, com tratamento anti-corrosivo e 

pintura texturizada em epóxi, em razoável estado de 

Conservação, que se encontram paradas há muito tempo, que 

reavalio, nesta data, em R$ 198.72O,00. 

 

LOTE DOIS - 01 (uma) máquina de lavar, horizontal, marca 

Sitec, modelo SSL-100 SW, Stone Washed com capacidade para 

100 kg de roupa seca por operação, em razoável estado de 

conservação, parada há muito tempo,que reavalio, nesta 

data, em RS 39.920,00; 

 

LOTE TRÊS - 02 (dois) secadores rotativos, marca Sitec, 

modelo SSV-100TT, capacidade para 100 kg de roupa seca por 

operação, cesto interno em aço inox 430, Comando manual com 

controle de tempo, temperatura e umidade, em razoável 

estado de conservação, parado há muito tempo,que reavalio, 

nesta data, em RS 65.760,00. 



VALOR: TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 304.400,0 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: Damázio Alves de Jesus 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000. 

 

Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBY 

ROSANAMONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, conferi. 

TERESINA/PI, 15 de abril de 2021. MIGUEL DE CARVALHO LEITE 

NETO Assessor. 

 
PROCESSO 0000245-44.2018.5.22.0001 

AUTOR: FRANCISCO ERIVALDO DA SILVA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA E OUTROS (3)  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 



penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE 01 (uma) motocicleta Honda/ CG 160 start 

preta, RENAVAM 1099365896 chassi 9c2k2500GR030844,gasolina, 

cilindrada0162, placa PIN 4228, ano de fabricação 2016, ano 

modelo 2016, em razoável estado de conservação e em 

funcionamento, avaliada em R$ 7.000,00 (sete mil reais).  

 

Lote 02 (01) uma motocicleta Honda CG Fan Es vermelha, 

placa OUD- 6304, código RENAVAM 461720493, gasolina, chassi 

9c2jc4120cr548157, ano de fabricação 2012, ano modelo 2012, 

cilindrada 0124, em razoável estado de conservação e em 

funcionamento, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais 

VALOR: Total de Penhora 11.000,00 (onze mil reais 

ÔNUS: FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000. 

 

Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBY 

ROSANAMONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, conferi. 

TERESINA/PI, 15 de abril de 2021. MIGUEL DE CARVALHO LEITE 

NETO Assessor. 

 
PROCESSO 0001322-88.2018.5.22.0001 



AUTOR: ANTONIO DA SILVA PEREIRA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe - JT PRAZO DE 20 (VINTE) 

DIAS. 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote 01: 01(um) Veiculo VW/Gol 1.0 G/V Placa Pi 

OVY 9376, ano de fabricação 2013, modelo 2014, Branco 

Chassi 9BWAAOSW3EPO11108, 04 portas, em razoável estado de 

conservação e em funcionamento, Avaliado em R$ 20,000,00 

(vinte mil reais).  

 

Lote 02: 01 (uma) motocicleta Honda CG FAN ES, vermelha, 

Placa ODU 6304, código RENAVAM 461720493 gasolina Chassi 

9c2jc4120cr548157, ano de fabricação 2012 modelo 2012, 

cilindrada 0124, em razoável estado de conservação e em 

funcionamento, avaliada em R$ 4.000,00. 

 

VALOR: Total da penhora R$ 24.000,00(vinte e quatro mil 

reais) 

ÔNUS: FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 



havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 

 

 

PROCESSO 0000414-94.2019.5.22.0001 

AUTOR: RAIMUNDO BANDEIRA DA SILVA NETO  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA EDITAL DE LEILÃO - 

Processo PJe-JTPRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 
DESCRIÇÃO: Lote 01: 01(um) Veiculo VW/Gol 1.0 GIV Placa Pi 

OVY 9376, ano de fabricação 2013, modelo 2014, Branco, 

Chassi 9BWAAOSW3EPO11108, 04 portas, em razoável estado de 

conservação e em funcionamento, avaliado em 19.000,00 

(dezenove mil reais).  

VALOR: 19.000,00 (dezenove mil reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 



a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 
PROCESSO 0070700-20.2007.5.22.0001 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: EDUCANDARIO PARDALZINHO LTDA E OUTROS (2)  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) 

DIASA doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA 

DOTRABALHO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER 

que, pelo presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele 

notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) 

ESCRITÓRIO DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, 

localizado na RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, 

ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA CERPI, será levado a público o 

pregão de venda e arrematação a quem oferecer o maior lance 

o(s) bem (ns) penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) 

este(s) que segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Um terreno foreiro municipal medindo 10,00 

metros de frente por 30,00 ditos de fundos, situado no 4º 

quarteirão urbano, série norte da rua Climério Bento 

Gonçalves, zona sul desta capital.  

Há uma edificação de uma casa residencial coberta de telhas 

sob nr. 881, frente para a rua Climério Bento Gonçalves, 

c/área de construção de 117,95ms2. Taxa de ocupação de 

39,31% e os seguintes cômodos: 2 salas, mais uma sala, 2 

dormitórios, copa , cozinha, um WC.VALOR: R$ 

300.000,00(trezentos mil reais) 

 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 



remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 
PROCESSO 0000659-42.2018.5.22.0001 

AUTOR: MARIA JULIA GOMES DE CASTRO  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA E OUTROS (2)  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Unico: 01(um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV, placa 

PI - OVY 9376, cor branca, 04 (quatro) portas, 2013/1014, 

chassi 9BWAA05W3EPO11108, em razoável estado de conservação 

e em funcionamento, Avaliado em 19.000,00, (dezenove mil 

reais).  

VALOR: R$ 19.000,00, (dezenove mil reais).  

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO:João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 



quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 

PROCESSO 0001343-30.2019.5.22.0001 

AUTOR: LAYZE BRAZ DE OLIVEIRA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único: 01(um) veiculo VW Gol 1.0, GIV, 

placa PI OVY 9376, branco, 04 portas, ano 2013/2014, chassi 

9BwAA05W3EP011108, em razoável estado de conservação e em 

funcionamento, avaliado em R$ 19.000,00(dezenove reais) 

VALOR: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO:João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 



correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 

PROCESSO 0001195-53.2018.5.22.0001 

AUTOR: MARDONIO VITOR OLIVEIRA LIMA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Unico: 01(um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV, placa 

PI - OVY 9376, cor branca, 04 (quatro) portas, 2013/1014, 

chassi 9BWAA05W3EPO11108, em razoável estado de conservação 

e em funcionamento, Avaliado em 19.000,00, (dezenove mil 

reais). VALOR: 19.000,00 (dezenove mil reais). 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco P. de Carvalho 

 



Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 

PROCESSO 0001539-97.2019.5.22.0001 

AUTOR: FRANCISCO DAS CHAGAS DIEGO LOPES DA SILVA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Unico: 01(um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV, placa 

PI - OVY 9376, cor branca, 04 (quatro) portas, 2013/1014, 

chassi 9BWAA05W3EPO11108, em razoável estado de conservação 

e em funcionamento, Avaliado em R$ 19.000,00, (dezenove mil 

reais). 



VALOR: R$ 19.000,00, (dezenove mil reais). 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 

PROCESSO 0000708-49.2019.5.22.0001 

AUTOR: DANIEL DE SOUZA COSTA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Unico: 01(um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV, placa 

PI - OVY 9376, cor branca, 04 (quatro) portas, 2013/1014, 



chassi 9BWAA05W3EPO11108, em razoável estado de conservação 

e em funcionamento, Avaliado em R$ 19.000,00, (dezenove mil 

reais). 

VALOR: R$ 19.000,00, (dezenove mil reais). 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO, escrevi e eu, MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, 

DIRETORA DE SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 15 de abril de 

2021.MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO 

 

PROCESSO 0002014-24.2017.5.22.0001 

AUTOR: LISANGELO SILVA CAVALCANTE  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 



DESCRIÇÃO: Lote Único: 01(um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV, placa 

PI - OVY 9376, cor branca, 04 (quatro) portas, 2013/1014, 

chassi 9BWAA05W3EPO11108, em razoável estado de conservação 

e em funcionamento, Avaliado em R$ 19.000,00, (dezenove mil 

reais). 

VALOR: R$ 19.000,00, (dezenove mil reais). 

 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0000097-96.2019.5.22.0001 

AUTOR: CAROLINE MARIA NOBREGA FERREIRA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 



penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único: 01(um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV, placa 

PI - OVY 9376, cor branca, 04 (quatro) portas, 2013/1014, 

chassi 9BWAA05W3EPO11108, em razoável estado de conservação 

e em funcionamento, Avaliado em R$ 19.000,00, (dezenove mil 

reais). 

VALOR: R$ 19.000,00, (dezenove mil reais). 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0000678-53.2015.5.22.0001 

AUTOR: RANIERY RODRIGUES BRITO  

RÉU: PIVSEG-PIAUI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME E OUTROS 

(2) EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JTP RAZO DE 20 (VINTE) 

DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 



DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO:1(um) veículo de VW GOL 1.0, Placa 

NHS 7513–cor preta, ano fabricação/modelo 2009, flex, em 

estado regular de conservação,com pneus bastante gastos e 

algumas raladuras na pintura  

VALOR: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: Flávia Barreto 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0080533-52.2013.5.22.0001 

AUTOR: FRANCISCO CLEITON GOMES DA SILVA  

RÉU: ANTONIO FRANCISCO VIANA - ME E OUTROS (2)  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIRO OFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURA SANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 



DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único: 01 (um) Veiculo TOYOTA HILUX CD SR 

D4-D 4X2 3.0 163cv TDI Diesel, placa JMU 7534 - SÃO MIGUEL 

DO TAPUIO, cor bege. ano de fab. 2005/modelo 2006, chassis 

8AJEZ32G761000151, RENAVAN 00855896710, em péssimo estado 

de conservação com pneus bastante gastos, pintura 

desgastada pela ação do sol e chuva, estofamento em bom 

estado de conservação, lanternas dianteiras opacas pela 

ação do sol. VALOR: R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil 

reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: 

OBS: 1 - O Veículo encontra-se no depósito do Leiloeira 

Erico Lages Soares - Vip Leilões 

2 - Existe alienação - Banco Finasa BM 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0000368-08.2019.5.22.0001 

AUTOR: IROMAR CARDOSO DA SILVA  

RÉU: CONSTRUTORA HABPLAN LTDA - EPP  



EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Unico: 01(um) caminhão Betoneira Mercedes 

Bens L2219, ano de fabricação 1979, modelo 1979, cor cinza, 

chassi - 34541312455903, Placa - BFJ - 3149, RENAVAM - 

00420891536 em péssimo estado de conservação, motor sem 

funcionar, sem bateria, com pneus e pintura bem 

desgastados, avaliado em R$ 60.000,00(sessenta mil reais) 

de propriedade do sócio da empresa executada, Senhor José 

Maria Soares da Silva, CPF - 348.076.593-91 

VALOR: R$ 60.000,00(sessenta mil reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: José Maria Soares da Silva 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 



conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

 

 

 

PROCESSO 0001884-68.2016.5.22.0001 

AUTOR: RAIMUNDO NONATO DE ABREU NETO  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA EDITAL DE LEILÃO - 

Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único: 01(um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV, placa 

PI - OVY 9376, cor branca, 04 (quatro) portas, 2013/1014, 

chassi 9BWAA05W3EPO11108, em razoável estado de conservação 

e em funcionamento, Avaliado em R$ 19.000,00, (dezenove mil 

reais). 

VALOR: R$ 19.000,00, (dezenove mil reais).ÔNUS:FIEL 

DEPOSITÁRIO: João Francisco Pereira de Carvalho 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 



Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 
PROCESSO 0000230-41.2019.5.22.0001 

AUTOR: CLEYTON OLIVEIRA COSTA  

RÉU: REGO E RODRIGUES LTDA  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO LAGES SOARES, localizado na RUA 

DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único 01(um) veiculo I/TOYOTA hilux CS4x4, 

ano 2013, placa LVN 4230, em razoável estado de conservação 

e em uso, que avalio em R$ 55.000,00 

VALOR: R$ 55.000,00(cinquenta e cinco mil reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO:Giovanni do Rego B. Junior 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 



Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

 

PROCESSO 0001534-12.2018.5.22.0001 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  

RÉU: REGO E RODRIGUES LTDA  

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DO TRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único 01(um) veiculo I/TOYOTA hilux CS4x4, 

ano 2013, placa LVN 4230, em razoável estado de conservação 

e em uso, que avalio em R$ 55.000,00VALOR: R$ 

55.000,00(cinquenta e cinco mil reais)ÔNUS:FIEL 

DEPOSITÁRIO: Giovanni do Rego B. Junior 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 



E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de abril de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0001318-51.2018.5.22.0001 

AUTOR: FRANCISCO JARDIEL DOS SANTOS SILVA  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA EDITAL DE LEILÃO  

 

Processo PJe - JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 

 

A doutora NARA ZOE FURTADO GOMES, JUÍZA DO TRABALHO E 

COORDENADORA DA CENTRAL DE LEILÃO – TRT22ª, 

 

FAZ SABER que, pelo presente EDITAL a todos aqueles que 

virem ou dele notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 

09h00, no(a) ESCRITÓRIO DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL 

SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA 

MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA CERPI, será levado a 

público o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem (ns) penhorado(s) nos autos 

supracitados, bem(ns) este(s) que segue(m) abaixo 

relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Unico - 01 (um) veiculo VW/Gol 1.0 GIV 

Placa OVY 9376 PI, cor branca, 04 portas, 2013/2014,Chssi 

9BWAA05W3EP011108, em razoável estado de conservação e em 

funcionamento, avaliado em R$ 19.000,00 (dezenove mil 

reais) 

VALOR: R$ 19.000,00(dezenove mil reais) 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO: João Francisco P. de Oliveira 

 

CONSIDERANDO que há nos autos pedido de adjudicação pela 

parte reclamante pelo valor da execução, fixo como preço 

mínimo para lance no leilão o valor de R$ 14.293,98, 

conforme art.885CPC. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 



execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação.E, para chegar 

ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente 

EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial Justiça do 

Trabalho da 22ª Região e afixado no lugar de costume, na 

sede desta Vara do Trabalho, na Avenida João XXIII, 1460, 

Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-000.Eu, EDSON DE CASSIO DOS 

REIS MASCARENHAS FILHO, escrevi, COORDENADORIA DA CENTRAL 

DE LEILÃO. 

 
PROCESSO 0002350-67.2013.5.22.0001 

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  

RÉU: GILBERTO DA PAIXAO FONSECA JUNIOR 

 

Processo PJe - JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 

 

A doutora NARA ZOE FURTADO GOMES, JUÍZA DO TRABALHO E 

COORDENADORA DA CENTRAL DE LEILÃO – TRT22ª, 

 

FAZ SABER que, pelo presente EDITAL a todos aqueles que 

virem ou dele notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 

09h00, no(a) ESCRITÓRIO DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL 

SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA 

MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA CERPI, será levado a 

público o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem (ns) penhorado(s) nos autos 

supracitados, bem(ns) este(s) que segue(m) abaixo 

relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único: um(01) veiculo Fiat/Siena Atractive, 

1.4, placa OEB 3071, cor cinza, ano/modelo 2013/2013, bem 

conservado, avaliado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). 

 

ÔNUS:FIEL DEPOSITÁRIO:Gilberto da Paixão Fonseca Junior 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 



executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 13 de maio de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0002350-67.2013.5.22.0001 

AUTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  

RÉU: GILBERTO DA PAIXAO FONSECA JUNIOR 

 

Processo PJe - JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote Único: um(01) veiculo Fiat/Siena Atractive, 

1.4, placa OEB 3071, cor cinza, ano/modelo 2013/2013, bem 

conservado, avaliado em R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e 

quinhentos reais). 

FIEL DEPOSITÁRIO:Gilberto da Paixão Fonseca Junior 

 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 



de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 13 de maio de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

PROCESSO 0000742-92.2017.5.22.0001 

AUTOR: ANTONIO JOSE SOUSA DA SILVA  

RÉU: S A DE ASSUNCAO - ME E OUTROS (2)  

 

EDITAL DE LEILÃO - Processo PJe-JT PRAZO DE 20 (VINTE) DIA 

 

A doutora THANIA MARIA BASTOS LIMA FERRO, JUÍZA DOTRABALHO 

DA 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021, às 09h00, no(a) ESCRITÓRIO 

DO LEILOEIROOFICIAL - ERICO SOBRAL SOARES, localizado na 

RUA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, SN, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA 

DE CERVEJA CERPI, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) bem (ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

segue(m) abaixo relacionado(s): 

 

DESCRIÇÃO:1 (uma) Motocicleta Honda/Biz 125 ES, placa PIB 

4120, ano/modelo 2014/2015, Renavam 01032466364, 

Chassi9C2JC4820FR531341. 

Estado de Conservação do Bem: 

 



A motocicleta aparenta estar em bom estado de 

conservação,com pneus meia vida, pequenos ralados e 

aparentemente em pleno funcionamento. 

 

VALOR: Valor da Avaliação: 7.500,00 (sete mil e quinhentos 

reais. 

 
Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será limitada, apenas, ao lance vil, 

a ser estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e 

será deferida a quem maior lance oferecer, ficando 

resguardado o direito do Exequente de, no ato do leilão, 

adjudicar o(s) bem(ns)pelo valor do maior lance, ou, não 

havendo licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é 

passado o presente EDITAL, que será publicado na Imprensa 

Oficial Justiça do Trabalho da 22ª Região e afixado no 

lugar de costume, na sede desta Vara do Trabalho, na 

Avenida João XXIII, 1460, Noivos,Teresina-PI, CEP: 64045-

000.Eu, MIGUEL DE CARVALHO LEITE NETO, escrevi e eu, 

MAUBYROSANA MONTEIRO PINHEIRO, DIRETORA DE SECRETARIA, 

conferi.TERESINA/PI, 19 de maio de 2021.MIGUEL DE CARVALHO 

LEITE NETO Assessor 

 

2ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA 
 

PROCESSO 0002248-03.2017.5.22.0002 

AUTOR: ANTONIO MATIAS SOARES  

RÉU: GARRA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA 

 
EDITAL DE LEILÃO (ADIADO PARA O DIA 25/06/2021às 9h) 

 

EDITAL DE LEILÃO (ADIADO PARA O DIA 25/06/2021às 9h) – 

PROZO DE 20(VINTE) DIAS. 

 

AO JUIZ(A) DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 



termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL a 

todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que,O 

LEILÃO ANTERIORMENTE DESIGNADO PARA o dia 30/04/2021, às 

9h,  FOI ADIADO PARA O DIA 25/06/2021 às 9h, mantendo-se o 

mesmo leiloeiro, qual sejam: No ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL ERICO SOBRA SOARES, localizado na RUA JOSUÉ MOURA 

SANTOS S/N, BAIRRO PEDRA MOLE (ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA 

CERPI, TERESINA-PI, TELEFONES (86) 9 9442-2023 E 3301-5000, 

será levado a publico o pregão de venda e arrematação a 

quem oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos 

autos do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s):  

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO - 01(UM) VEÍCULO I/KIA SOUL EX 1.6FF 

MT, DE PLACA 9634, COR PRETA, ANO 2011/2011,AVALIADO EM R$ 

30.000,00 ( TRINTA MIL REAIS).  

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 20 de abril 

de 2021. ALBA CRISTINA DA SILVA Magistrado. 

 
 

 

 

 

 

 



PROCESSO 0001484-85.2015.5.22.0002 

 

AUTOR: ESTEVAO PEREIRA DOS SANTOS  

RÉU: ODALIAS RODRIGUES PEREIRA (PROPIETÁRIO DE GRANJA) 

 
EDITAL DE LEILÃO (ADIADO PARA O DIA 25/06/2021às 9h) – 

PROZO DE 20(VINTE) DIAS. 

 

AO JUIZ(A) DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL a 

todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que,O 

LEILÃO ANTERIORMENTE DESIGNADO PARA o dia 30/04/2021, às 

9h,  FOI ADIADO PARA O DIA 25/06/2021 às 9h, mantendo-se o 

mesmo leiloeiro, qual sejam: No ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL ERICO SOBRA SOARES, localizado na RUA JOSUÉ MOURA 

SANTOS S/N, BAIRRO PEDRA MOLE (ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA 

CERPI, TERESINA-PI, TELEFONES (86) 9 9442-2023 E 3301-5000, 

será levado a publico o pregão de venda e arrematação a 

quem oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos 

autos do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s):  

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO - UM TERRENO FOREIRO MUNICIPAL, 

situado na cidade de, na rua /av. Barro Duro(PI)Benedito 

Alves da Luz, s/n, centro, medindo 8,15 metros de 

testada,lado direito mede 30,00 metros,lado esquerdo mede 

30,00 metros,e 8,15 de fundos, , ADQUIRIDO POR, ODALIAS 

RODRIGUES PEREIRADE Mariano Alves e sua mulher Selé de 

Morais Marques alves, mediante escritura pública de compra 

e venda lavrada nas notas do cartório da cidade de Barro 

Duro-PI (Serventia Extrajudicial do ofício de Barro Duro) , 

as fls.22 do livro 13, em 26/09/2007. 

 

Avaliado em R$64.846,29 (sessenta e quatro mil, oitocentos 

e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).  

Consoante Auto de Penhora anexo IDf9d57d8. 

VALOR TOTAL: R$ 64.846,29 

 
Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 



recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 16 de abril 

de 2021. ALBA CRISTINA DA SILVA Magistrado. 

 

 

PROCESSO 0001662-10.2010.5.22.0002 

 

AUTOR: MARIA DO AMPARO BATISTA DE OLIVEIRA  

RÉU: A M R INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME E 

OUTROS (2) 

 

EDITAL DE LEILÃO (ADIADO PARA O DIA 25/06/2021às 9h) – 

PROZO DE 20(VINTE) DIAS. 

 

AO JUIZ(A) DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL a 

todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que,O 

LEILÃO ANTERIORMENTE DESIGNADO PARA o dia 30/04/2021, às 

9h,  FOI ADIADO PARA O DIA 25/06/2021 às 9h, mantendo-se o 

mesmo leiloeiro, qual sejam: No ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL ERICO SOBRA SOARES, localizado na RUA JOSUÉ MOURA 

SANTOS S/N, BAIRRO PEDRA MOLE (ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA 

CERPI, TERESINA-PI, TELEFONES (86) 9 9442-2023 E 3301-5000, 

será levado a publico o pregão de venda e arrematação a 

quem oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos 

autos do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s):  

 
DESCRIÇÃO: IMOVEL ÚNICO: MATRÍCULA Nº 16.103 – FL 258 do 

livro de Registro Geral nº 2-AAA. Um edifício situado na 

rua Revanche, nº 2184, zona Norte desta cidade, com dois 

pavimentos ,contendo 10 apartamentos para locação , 

estacionamento, área de lazer, encravado num terreno 

foreiro municipal, zona suburbana,medindo 15,00 metros de 

frente por 34,00 metros de fundos,limitando-se pelo lado 

esquerdo co Avelar de Araújo Moura fé e com os fundos José 

Raimundo de Carvalho de Sousa. Com a seguinte descrição: o 



referido prédio contém 10 apartamentos, com, um e dois 

quartos, banheiro e cozinha, sendo cinco no andar térreo e 

cinco no andar superior, com área total de construção dos 

apartamentos de 495,05m2, taxa de ocupação 48,10%. 

Registrado no 4º cartório de Notas e registro de imóveis 

desta cidade de Teresina-Pi. (conforme Auto de Penhora 

(fl.01) ID - f9ba359).  

Avaliado em R$ 1.800.000,00(Um milhão e oitocentos mil 

reais). Consoante (Laudo de avaliação(fl.02) ID - 830362e). 

 
VALOR TOTAL: R$ 1.800.000,00 (Um milhão e oitocentos mil 

reais). 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 16 de abril 

de 2021. ALBA CRISTINA DA SILVA Magistrado. 

 
 
 

PROCESSO 0003449-64.2016.5.22.0002 

AUTOR: THIAGO FERREIRA DA SILVA  

RÉU: PORTELA TURISMO LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO (ADIADO PARA O DIA 25/06/2021às 9h) – 

PROZO DE 20(VINTE) DIAS. 

 

AO JUIZ(A) DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 



termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL a 

todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que,O 

LEILÃO ANTERIORMENTE DESIGNADO PARA o dia 30/04/2021, às 

9h,  FOI ADIADO PARA O DIA 25/06/2021 às 9h, mantendo-se o 

mesmo leiloeiro, qual sejam: No ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL ERICO SOBRA SOARES, localizado na RUA JOSUÉ MOURA 

SANTOS S/N, BAIRRO PEDRA MOLE (ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA 

CERPI, TERESINA-PI, TELEFONES (86) 9 9442-2023 E 3301-5000, 

será levado a publico o pregão de venda e arrematação a 

quem oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos 

autos do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s):  

 
DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO: Um ônibus chassi, SCANIAK113 TL , 

6X2 360,ANO E MODELO 1997,CARROCERIA BUSSCAR,a diesel,placa 

LVI-3152,emplacamento último 2019, cor predominante branca 

mas com partes em azul, com a logomarca da empresa PORTELA 

TUR,três eixos, com oito pneus meia-vida, com um pneu 

sobressalente(estepe),com lataria preservada, com para-

brisa também preservado, faróis (quatro normais e quatro de 

milha) e lanternas preservados,retrovisores preservados com 

painel e bancos em bom estado, carro com muito boa 

aparência,em pleno funcionamento,  

Avaliado em 45.000,00(quarenta e cinco mil reais).  

VALOR TOTAL: R$ 45.000,00(quarenta e cinco mil reais. 

 

HÁ NO VEÍCULO ACIMAMENCIONADO UMA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

JUNTO AO BANCO BRADESCO. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 



 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 16 de abril 

de 2021. ALBA CRISTINA DA SILVA Magistrado. 

 

 

PROCESSO 0002455-41.2013.5.22.0002 

 

AUTOR: JOAO DE DEUS RODRIGUES DA SILVA  

RÉU: MOURA NUNES COMERCIO LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO (ADIADO PARA O DIA 25/06/2021às 9h) – 

PROZO DE 20(VINTE) DIAS. 

 

AO JUIZ(A) DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL a 

todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que,O 

LEILÃO ANTERIORMENTE DESIGNADO PARA o dia 30/04/2021, às 

9h,  FOI ADIADO PARA O DIA 25/06/2021 às 9h, mantendo-se o 

mesmo leiloeiro, qual sejam: No ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL ERICO SOBRA SOARES, localizado na RUA JOSUÉ MOURA 

SANTOS S/N, BAIRRO PEDRA MOLE (ANTIGA FÁBRICA DE CERVEJA 

CERPI, TERESINA-PI, TELEFONES (86) 9 9442-2023 E 3301-5000, 

será levado a publico o pregão de venda e arrematação a 

quem oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos 

autos do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s):  

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO : Um terreno foreiro municipal, 

medindo 25,00m de frente por 50,00 ditos de fundo , comum a 

área de 1.250,00m2, situado no 10º quarteirão urbano , 

série norte da Av. Higínio Cunha, esquina com a rua Amapá, 

zona sul desta capital , limitando-se a direita com terreno 

de Hélio Castelo Branco ,esquerdo com a série poente da rua 

Amapá e pela linha de fundos limita-se com a série poente 

da rua Amapá e pela linha de fundos limita-se com terreno 

do vendedor, registrado no livro 2-X , registro Geral, às 

fls. 225v, matrícula 9.398 Cartório João Crisostomo, 

Teresina- Piauí ,NO AV-4-9 .398, do livro e folhas acima 

descritos consta o seguinte:fica averbado no R-2-9.398, a 

edificação da construção comercial, situada na Av. Higinio 

cunha, 1149, bairro ilhotas, construída de alvenaria, teto 

madeira de lei, com área de construção 637,55m2,taxa de 

ocupação de 53,88%, com a seguinte divisão interna – 1 

salão , 1 sala de contabilidade, 1 escritório, 1 sala para 

arquivo,1 cantina, almoxarifado, sala de embalagem, 1 

banheiro social ,hall,1 banheiro de empregada, 1 salão de 

depósito,encravado em um terreno foreiro municipal 25,00m 



de frente por 50,00 ditos de fundos, com uma área de 

1.250,00m2, situado no 10º quarteirão urbano, série norte 

da AV. Higinio Cunha, esquina com a Ria Amapá ,zona sul 

desta capital, o qual avalio em R$ 3.800,000,00 (Três 

milhões e oitocentos mil reais). 

  

TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 3.800,000,00(Três milhões e 

oitocentos mil reais). 

 

VALOR TOTAL: R$3.800,000,00 (Três milhões e oitocentos mil 

reais). 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 19 de abril 

de 2021. ALBA CRISTINA DA SILVA Magistrado. 

 

 
PROCESSO 0001329-43.2019.5.22.0002 

AUTOR: LAZARO RIBEIRO SOARES  

RÉU: TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME  

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

AUTOR: LÁAZARO RIBEIRO SOARESRÉU: TERRACON - TERRAPLANAGEM 

E CONSTRUÇÕES LTDA – ME 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 



tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO: UM VEÍCULO VOLVO/VM 2706X2R, PLACA 

PIL1027 -PI, ANO/MODELO 2015/2015, CHASSI 

93KPOR1C2FE154966, de propriedade da Executada, em bom 

estado de conservação e funcionamento,avaliado em R$ 

215.000,00. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região.TERESINA/PI, 11 de maio 

de 2021.ALBA CRISTINA DA SILVA Magistrado. 

 

PROCESSO 0000509-24.2019.5.22.0002 

AUTOR: VITOR BENICIO DOS SANTOS  

RÉU: TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME  

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

AUTOR: VITOR BENICIO DOS SANTOSVITOR BENICIO DOS SANTOSRUA 

BOM JESUS , 2460, MEMORARE, TERESINA/PI - CEP: 64009-

230RÉU: TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA – ME 

 



O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 2ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO: 01 VEÍCULO MARCA/MODELO /TOYOTA 

HILUXCDSRVA4FD, PLACA PIY7496 - PI ANO 2018/2018. 

CHASSI9BGJC7520JB271125, em bom estado de conservação e em 

funcionamento,avaliado em 145.000,00. 

VALOR TOTAL: R$ 145.000,00. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região.TERESINA/PI, 13 de maio 

de 2021.ALBA CRISTINA DA SILVA Magistrado. 

 

 
 
 
 
 



3ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA 
 
 

PROCESSO 0141900-62.1999.5.22.0003 

AUTOR: MARIA DA CONCEICAO MENDES PEREIRA  

RÉU: MARIA DO CEU MELO DA MOTA E OUTROS (3) 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA – PI faz saber que, pelo presente EDITAL, a todos 

aqueles que o virem ou dele tiverem notícia que, no dia 

25.06.2021, às 09:00 horas, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL - ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ 

MOURA SANTOS, S/N, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DECERVEJA 

CERPI, TERESINA - PI, TELEFONES: (86) 99482-2023, 99428-

1707, 3301-5000, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance, o(s) bem(ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

seguem abaixo relacionado(s): 

 

Descrição: Um Lote de Terreno nº 9, da Quadra O, do 

Loteamento Alterosas, Data Covas, deste município, medindo 

20m de frente para a Rua E, Lado direito mede 30m, 

Limitando-se com o Lote nº08, lado esquerdo mede 30m, 

limitando-se com o Lote nº 10 e pela linha de fundo mede 

20m,limitando-se com o Lote nº 03, com área total de600m². 

Inscrição no Livro de Registro Geral nº 02, Ficha 1, 

sobnúmero de ordem R-1 e AV-3-45.960, no 2º Tabelionato de 

Notas e Registros de Imóveis desta Capital. 

 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 188.004,00(cento e oitenta e oito 

mil e quatro reais). 

FIEL DEPOSITÁRIO: Maria da Conceição Mendes Pereira, 

CPF:145.524.183-00 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 



juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, 20 de maio de 

2021. Eu, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor de 

Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, conferi. 

TERESINA/PI, 20 de maio de 2021. REGINA COELLI BATISTA DE 

MOURA CARVALHO Magistrado 

 

PROCESSO 0001669-62.2011.5.22.0003 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: KARRAN CAR VEICULOS LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA – PI faz saber que, pelo presente EDITAL, a todos 

aqueles que o virem ou dele tiverem notícia que, no dia 

25.06.2021, às 09:00 horas, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL - ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ 

MOURA SANTOS, S/N, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DECERVEJA 

CERPI, TERESINA - PI, TELEFONES: (86) 99482-2023, 99428-

1707, 3301-5000, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance, o(s) bem(ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

seguem abaixo relacionado(s): 

 
DESCRIÇÃO: Veículo FORD PAMPA 1.8, LUXO, ANO E MODELO 1991, 

COR PRATA, GASOLINA, PLACA TERESINA - PI HOL-9421, CÓDIGO 

RENAVAM 006070261-97, emplacado em nome de JHONANTAM DE 

CARVALHO BEZERRA.  

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 

reais).  

FIEL DEPOSITÁRIO: DANIEL DOS SANTOS LEAL, CPF 428.739.673-

15. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 



própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, 20 de maio de 

2021. Eu, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor de 

Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, conferi. 

TERESINA/PI, 20 de maio de 2021. DANIELA MARTINS SOARES 

BARBOSA Magistrado 

 
PROCESSO 0000199-54.2015.5.22.0003 

AUTOR: MARIA DE FATIMA LACERDA AGUIAR  

RÉU: LOPES & TEIXEIRA LTDA – EPP 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA – PI faz saber que, pelo presente EDITAL, a todos 

aqueles que o virem ou dele tiverem notícia que, no dia 

25.06.2021, às 09:00 horas, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL - ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ 

MOURA SANTOS, S/N, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DECERVEJA 

CERPI, TERESINA - PI, TELEFONES: (86) 99482-2023, 99428-

1707, 3301-5000, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance, o(s) bem(ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

seguem abaixo relacionado(s): 

 
 

 

Descrição: LOTE(01) Um veículo VW/Saveiro 1.6 CE, placa OUA 

4254, ano(um)/modelo 2013/2013Avaliação: R$ 17.698,20 

(dezessete mil seiscentos e noventa e oito reais e vinte 

centavos) 

Depositário Fiel: Leiloeiro Érico Lages Soares, com 

endereço na Av. Josué Moura Santos, 111, Bairro Pedra Mole, 

Teresina - PI. 

VEICULO REMOVIDO PARA O PATIO VIP LEILÕES 

 

 
Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 



executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, 20 de maio de 

2021. Eu, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor de 

Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, conferi. 

TERESINA/PI, 20 de maio de 2021.  

 

 

PROCESSO 0000027-54.2011.5.22.0003 

AUTOR: JOAO SEPULVEDA RIBEIRO  

RÉU: CICERO DE OLIVEIRA SANTOS E OUTROS (2) 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA – PI faz saber que, pelo presente EDITAL, a todos 

aqueles que o virem ou dele tiverem notícia que, no dia 

25.06.2021, às 09:00 horas, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL - ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ 

MOURA SANTOS, S/N, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DECERVEJA 

CERPI, TERESINA - PI, TELEFONES: (86) 99482-2023, 99428-

1707, 3301-5000, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance, o(s) bem(ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

seguem abaixo relacionado(s): 

 
Descrição: 01(um) terreno foreiro municipal medindo dez 

metros de frente por cinquenta metros de fundos (10m x 

50m), situado na rua João de Paiva, zona urbana da cidade 

de Altos, com registro geral de imóveis às fls. 6v, sob nº 

R-1-3224, Livro nº 2-M com data de04 de janeiro de 1985, 

Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 

Altos - PI. 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 

reais). 

 

FIEL DEPOSITÁRIO: RONALD DO MONTE SANTOS, CPF 118.217.103-

63. 



 
Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, 20 de maio de 

2021. Eu, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor de 

Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, conferi. 

TERESINA/PI, 20 de maio de 2021. REGINA COELLI BATISTA DE 

MOURA CARVALHO Magistrado 

 
 
PROCESSO 0001278-29.2019.5.22.0003 

AUTOR: VINICIUS DE OLIVEIRA LEMOS  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA – PI faz saber que, pelo presente EDITAL, a todos 

aqueles que o virem ou dele tiverem notícia que, no dia 

25.06.2021, às 09:00 horas, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL - ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ 

MOURA SANTOS, S/N, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DECERVEJA 

CERPI, TERESINA - PI, TELEFONES: (86) 99482-2023, 99428-

1707, 3301-5000, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance, o(s) bem(ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

seguem abaixo relacionado(s): 

 

Descrição: 01 (um) veículo VW / GOL 1.0, GIV, PLACA OVY 

9376, CORBRANCA, CÓDIGO RENAVAM 577177621, 2013/2014, 

COMBUSTÍVEL ÁLCOOL/GASOLINA, EM RAZOÁVEL ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO E EM FUNCIONAMENTO. 



Valor da avaliação R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 

FIEL DEPOSITÁRIO: JOÃO FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO, 

CPF133.885.413-53. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, 20 de maio de 

2021. Eu, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor de 

Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, conferi. 

TERESINA/PI, 20 de maio de 2021. REGINA COELLI BATISTA DE 

MOURA CARVALHO Magistrado 

 

PROCESSO 0001774-58.2019.5.22.0003 

AUTOR: JOSE DE RIBAMAR PORTELA MENEZES  

RÉU: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES BRASIL LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA – PI faz saber que, pelo presente EDITAL, a todos 

aqueles que o virem ou dele tiverem notícia que, no dia 

25.06.2021, às 09:00 horas, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL - ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ 

MOURA SANTOS, S/N, PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DECERVEJA 

CERPI, TERESINA - PI, TELEFONES: (86) 99482-2023, 99428-

1707, 3301-5000, será levado a público o pregão de venda e 

arrematação a quem oferecer o maior lance, o(s) bem(ns) 

penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que 

seguem abaixo relacionado(s): 

 

Descrição: LOTE(01) UM VEÍCULO I/CHERY QQ3 1,1, PLACA 

OEH9058Valor R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS) 



Restrição: CIRCULAÇÃO  

FIEL DEPOSITÁRIO: REGINALDO DE SOUSA SILVA, CPF 

578.840.483-53,Comandante do BPM, GIP nº: 1011891-94-PI 

 

DESCRIÇÃO: LOTE (02) UMA MOTOCICLETA YAMAHA YS/150 FAZER ED 

ano 2014,placa OVX3082 

VALOR: 6.800,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS) 

Restrição: CIRCULAÇÃOFIEL DEPOSITÁRIO: REGINALDO DE SOUSA 

SILVA, CPF 578.840.483-53,Comandante do BPM, GIP nº: 

1011891-94-PI 

 

DESCRIÇÃO: LOTE (03) UMA MOTOCICLETA YAMAHA YS/150 FAZER ED 

ano 2014,placa OVY5652VALOR: 6.800,00 (SEIS MIL E 

OITOCENTOS REAIS) 

Restrição: CIRCULAÇÃOFIEL  

DEPOSITÁRIO: REGINALDO DE SOUSA SILVA, CPF 578.840.483-

53,Comandante do BPM, GIP nº: 1011891-94-PI. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada,apenas, ao lance vil, a ser estabelecido pelo 

juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem maior 

lance oferecer, ficando resguardado o direito do Exequente 

de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do 

maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo valor da 

avaliação. 

 
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, 20 de maio de 

2021. Eu, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor de 

Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, conferi. 

TERESINA/PI, 20 de maio de 2021. DANIELA MARTINS SOARES 

BARBOSA CARVALHO Magistrado. 

 

PROCESSO 0002054-10.2011.5.22.0003 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E MEDICINA INTERNA 

DE TERESINA LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 



 

O(A) EXMO(A) SR(A) JUIZ(A) DA 3ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA –PI faz saber que, pelo presente EDITAL, a todos 

aqueles que o virem oudele tiverem notícia que, no dia 

25.06.2021, às 09:00 horas, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO 

OFICIAL - ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA DR. JOSUÉ 

MOURA SANTOS, S/N, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGAFÁBRICA DE 

CERVEJA CERPI, TERESINA - PI, TELEFONES: (86) 99482-2023, 

99428-1707, 3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance, o(s) 

bem(ns)penhorado(s) nos autos supracitados, quais sejam, 

antiga sede do HTI - HOSPITAL DE TERAPIA INTENSIVA E 

MEDICINA INTERNA DE TERESINA LTDA, composta de quatro 

matrículas, conforme se observadas das matriculas nºs 

23513, 8419, 18383 e 15845, conforme abaixo discriminado: 

 

Descrição: MATRÍCULA nº 23.513 - Fl. 150 do Livro de 

Registro Geral nº 2-AAAR,hoje sob o sistma Livro 02, Ficha 

01. Um terreno foreiro municipal,situado no segundo 

quarteirão suburbano, série sul, zona suburbana, medindo 

12,00 metros de frente por quarenta de fundos, ou 

seja,480m2 (quatrocentos e oitenta metros quadrados), 

situado na rua Lucídio Freitas, com os seguintes limites e 

confrontações: 12 metros de frente, série sul da Rua 

Lucídio Freitas, linha defundos, 12 metros limitando-se com 

Osmarina Leal; pelo flanco direito 40 metros, limitando-se 

com Luis Alves Bastos; pelo flanco esquerdo 40 metros, 

limitando-se com Maria de Jesus Siqueira. Area total de 480 

m2. Cadastro na PMT/IPTU n. 045.662-4, registrado no4º 

Cartório de Notas e Registro de Imóveis, onde consta um 

estacionamento, máquinas, equipamentos hospitalares e um 

galpão. AVALIAÇÃO: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 

reais).Fiel depositário: Rejane Martins Prestes, CPF 

240.548.103-06 

 

MATRÍCULA nº 8.419 - Fls. 58 do Livro de Registro Geral 2-

X, sob o sistema Livro 02, Ficha 01. Um terreno foreiro 

municipal, medindo13 (treze) de frente, ditos de 

fundos,situado no 2º quarteirão,série sul da Rua Lucídio 

Freitas, zona norte desta capital,registrado no 4º Cartório 

de Notas e Registro de Imóveis, onde consta / Espaço Vida 

(Ambulatório), com área UM Edifício Comercial total do 

terreno de 1.240,00 m2, com área de construção de 

1.324,58m2, localizado na Rua Coelho de Resende, nº 1276, 

com Rua Lucídio Freitas, Bairro Marquês, nesta Cidade de 

Teresina, Estado do Piauí,com recepção, sala de espera, 

banheiros, copa e refeitório, 10salas para consultas e 

exames, auditório para 90 pessoas. 

AVALIAÇÃO: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). 

Fiel depositário: Rejane Martins Prestes, CPF 240.548.103-

06. 



 

MATRÍCULA nº 18.383 - Fls. 74 do Livro de Registro Geral 2-

AAL, sob o sistema Livro 02, Ficha 01. Um terreno foreiro 

municipal situa dona zona norte desta Capital, bairro 

centro, com os seguintes limites e confrontações: frente 

mede 38,00 (trinta e oito) metros com testada para a série 

sul da Rua Lucídio Freitas, nº 2070;fundos 20+7+24 metros, 

limitando-se com Otacílio Fabrício da Costa e Silva e 

Raimundo Nonato Galvão; flanco direito 40,00 metros 

limitando-se e com a série poente da Rua Coelho de Resende, 

flanco esquerdo 40+6+7, limitando-se com proprietário não 

identificado,área de 1.688 m2, perímetro 182 metros. 

Registrado no 4º Cartório de Notas e registro de imóveis, 

onde consta: Um Edifício Comercial/com área total do 

terreno de 1.688,00 m2, com área de HOSPITAL HTI, 

construção de 3.675,92 m2, com 03 pavimentos, localizado na 

Rua Lucídio Freitas, 2070, com a Rua Coelho de Resende, 

Bairro Marquês,nesta Cidade de Teresina, com recepção 

geral, UTI adulto - 10leitos, UTI Pediátrica - 05 leitos, 

Berçário - 11 leitos, Posto 1 -23 leitos, Posto 2 -12 

leitos, Posto de Oncologia - 11 leitos, S alade Recuperação 

Pós-Anestésica -5 leitos, Centro Cirúrgico - 4salas, Sala 

Pré-Parto - 2 leitos. Recepção Infantil, Urgência Infantil 

24h -3 consultórios e 5 leitos, Recepção Adulto Urgência-3 

consultórios e 8 leitos, Postos de Enfermagem, Repousos 

Médico se Banheiros. Central de Esterilização, Banheiros, 

Copa e Cozinha. 

 

AVALIAÇÃO - R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).  

Fiel depositário: Rejane Martins Prestes, CPF 240.548.103-

06. 

 

MATRÍCULA Nº 15.845 - Fls. 279 do Livro de Registro Geral 

2-AZ,matriculado sob nº 15.845, hoje sob o Sistema de Livro 

02, Ficha01. Um lote de terreno foreiro municipal, medindo 

31,00 metros de frente para a rua Lucídio Freitas, pelo 

lado direito mede 40,00metros limitando-se com o terreno do 

Governo do Estado do Piauí;pelo lado esquerdo mede 40,00 

metros limitando-se com terreno pertencente a Jorge Tajra 

Comércio e Representações Ltda, perfazendo uma área de 

1.240,00 m2, onde se encontra averbado AV-8-15.845 - a 

edificação institucional (Hospital), situada na Rua Coelho 

de Resende, 1276, bairro Marquês, com a se guinte divisão 

interna: PAVIMENTO TÉRREO: espera/recepção 

(a=104,29m2),telemarketing (a=6,88m2), consultório 1 

(a=11,83m2),consultório 2(a=12,18m2), consultório 3 

(a=18,37 m2), consultório 4 (a=12,10m2), consultório 5 

(a=12.05 m2), consultório 6 (a=21,70 m2), consultório 7 

(a=21,74 m2), consultório 8 (a=12,18 m2), circulação(a= 

56,58m2), laboratório (a=7,99 m2), BWC 1 (a= 2,11 m2), BWC 

2(a=2,11 m2), BWC 3 (a=1,85 m2), BWC 4 (a=2,78 m2), BWC 5 



(a=2,65m2), BWC 6 (a=2,70 m2),BWC 7 (a=2,59 m2), BWC 8 

(a=2,23 m2),BWC9 (a=3,90 m2),BWC 10 (a=2,78 m2), café (a= 

39,05m2), espera infantil (a=15,93 m2), coleta (a=12,86 

m2), fisioterapia (a=26,88m2),fisioterapia infantil 

(a=16,52 m2), depósito 1 (a=1,81 m2),depósito 2(a=3,62 m2), 

lavanderia (a=13,70 m2), lavanderia (a=27,11m2), 

administração (a=13,05 m2), escada (a=10,00 m2). 

PAVIMENTOSUPERIOR: auditório (a=81,14 m2), foyer (a=43,89 

m2), copa (a=4,45m2), BWC (a=2,25 m2), BWC (a=2,25 m2). 

Referido imóvel tem a área de construção de 707,89 m2, taxa 

de ocupação de 45,45%. Área do terreno:1.240,00m2. 

 
AVALIAÇÃO: R$ 14.0000.000,00 (quatorze milhões de reais). 

Fiel depositário: Rejane Martins Prestes, CPF 240.548.103-

06. 

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois 

milhões de reais). 

OBSERVAÇÃO: Os bens descritos foram vistoriados no dia 18 

de janeiro do ano de 2021, encontrando-se locados para a 

empresa ULTRASOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 

12.361.267/0001-93. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 
Dado e passado nesta cidade de Teresina-PI, 20 de maio de 

2021. Eu, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Diretor de 

Secretaria da 3ª Vara do Trabalho de Teresina, conferi. 

TERESINA/PI, 20 de maio de 2021. DANIELA MARTINS SOARES 

BARBOSA CARVALHO Magistrado. 

 
 
 



4ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA 
 
PROCESSO 0000255-55.2013.5.22.0004 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: LAVATEC- LAVANDERIA TECNICA LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: Terreno foreiro municipal, medindo 13,00 de 

frente por 30,00 ditos de fundos, situado no 3º quarteirão 

suburbano(hoje urbano), serie sul da Av. Leônidas Melo, 

zona sul da cidade onde se acha encravada uma casa coberta 

de telhas, s/n, com uma porta e duas janela de frente, s/n, 

com uma porta e duas janelas de frente, registrado sob a 

matricula nr. 1.724, às fls. 164v, do livro 2-D de Registro 

Geral, do Cartório do I Oficio de Notas e Registros de 

Imóveis de Teresina – PI. (Cartório João Crisóstomo).No 

referido bem fica localizado um imóvel comercial situado na 

Av. Leônidas Melo, nº 252, bairro Piçarra, Teresina-PI. 

AVALIAÇÃO: R$ 496.000,00. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 



maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 27 de maio de 

2021.BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado 

 

 

PROCESSO 0002296-63.2011.5.22.0004 

AUTOR: CARLOS ANIBAL ALVES DOS SANTOS  

RÉU: TRANSPOTY TURISMO LTDA - ME E OUTROS (2) 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: Dois lotes de terreno de nº 10 e 11, da Quadra 

I, do Loteamento Parque Ideal, Data Covas deste 

município,Lote 10 - medindo de frente 15,00 metros para a 

rua 10; lado direito mede 30,00 metros, limitando-se com o 

lote 10; lado esquerdo mede 30,00 metros, limitando-se com 

o lote 12, e fundos medindo 10,00 metros, limitando-se com 

o lote 02, área de 300,00m²,Registro no 2º Ofício de Notas 

e Registro de Imóveis, 3ºCircunscrição - Teresina - Piauí, 

sob nº 38.762, Livro nº 02, ficha01, de propriedade de 

Teresa Anchieta Campelo. 

VALOR TOTAL APÓS A REAVALIAÇÃO: R$ 291.000,00 (duzentos e 

noventa e um mil reais). 

FIEL DEPOSITÁRIO: Cristian Bonfim Anchieta Campelo 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 



correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi.TERESINA/PI, 27 de maio de 

2021.BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado 

 

PROCESSO 0080446-53.2014.5.22.0004 

AUTOR: ANA MARIA MARTINS DA COSTA  

RÉU: LAVATEC- LAVANDERIA TECNICA LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: Terreno foreiro municipal, medindo 13,00 de 

frente por 30,00 ditos de fundos, situado no 3º quarteirão 

suburbano(hoje urbano), serie sul da Av. Leônidas Melo, 

zona sul da cidade onde se acha encravada uma casa coberta 

de telhas, s/n, com uma porta e duas janelas de frente, 



registrado sob a matricula nr.1.724, às fls. 164v, do livro 

2-D de Registro Geral, do Cartório do I Oficio de Notas e 

Registros de Imóveis de Teresina – PI.(Cartório João 

Crisóstomo). No referido bem fica localizado um imóvel 

comercial situado na Av. Leônidas Melo, nº 252, bairro 

Piçarra, Teresina-PI.  

AVALIAÇÃO: R$ 496.000,00 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 27 de maio de 

2021.BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado 

 

PROCESSO 0101600-06.2009.5.22.0004 

AUTOR: DEMETRIUS MODESTO GUIMARAES  

RÉU: JOAO LUIZ DOS SANTOS E OUTROS (3) 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 



CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO - 3° Pavimento do edifício comercial 

J.PEREIRA CENTRO, situado no centro/norte desta capital,na 

rua Areolino de Abreu, 1350, esquina com Rua David Caldas, 

353,centro/norte, construído de único bloco, onde se 

localizam: seis 06(seis) salas comerciais, áreas 

comerciais. O Edifício em referência encontra-se encravado 

em um lote de terreno foreiro municipal situado no 8° 

quarteirão urbano, série sul da rua Areolino de Abreu, zona 

norte da cidade, com os seguintes limites e confrontações: 

frente mede 11.00 metros, limitando-se com a série da 

referida rua Areolino de Abreu; fundos medem 11,00 

metros,limitando-se com Ary Andrade; flanco direito mede 

30,70 metros limitando-se com a série poente da Rua David 

Caldas; flanco esquerdo mede 30,70 metros e perímetro de 

83,40 metros. Tudo conforme planta baixa aprovada pela 

Secretaria de Habitação e Urbanismo em 08.03.2006. 

Registrado no Livro Geral n°2-Y, às fls. 70, matricula- do 

sob o n° 8798, do Cartório do 4°Oficio Notas e Registro de 

Imóveis de Teresina-Pl, cujo imóvel fora avaliado da 

seguinte forma: 3° PAVIMENTO (3° ANDAR), medindo 317,52 

metros quadrados avaliado o metro quadrado à razão de R$ 

2.835,00,totalizando a importância de R$ 900.169,20 

(Novecentos mil e cento e sessenta e nove reais e vinte 

centavos).  

 

Benfeitorias: O terceiro pavimento do Edifício Comercial J. 

PEREIRA CENTRO, possui uma sala para recepção, um corredor 

para circulação e acesso ás salas comerciais e seis salas 

comerciais, todas divididas com banheiro individual e 

varanda conforme projeto arquitetônico anexo. A construção 

abrange a totalidade do terreno. 

 

AVALIAÇÃO: R$ 900.169,20 

Fiel depositário: João Luiz dos Santos, CPF 001.475.673-00. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 



deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 27 de maio de 

2021.BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado 

 

 

 

 

PROCESSO 0000601-64.2017.5.22.0004 

AUTOR: LUCIANA QUIRINO ARAUJO  

RÉU: STANZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO - Uma máquina Coladeira da marca 

USIKRAFT, modelo VETTA ADVANCE. VALOR TOTAL APÓS A 

AVALIAÇÃO: R$ 200,000,00 (duzentos mil reais) 

FIEL DEPOSITÁRIO: CARLOS AUGUSTO BALDEZ 

ROCHA(CPF:201.134.125-04) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 



correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 27 de maio de 2021. 

BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado 

 

 

 

PROCESSO 0002518-55.2016.5.22.0004 

AUTOR: WILSON MARTINS SANTOS  

RÉU: STANZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: 1 (uma) coladeira de bordo da marca Usikraft, 

modelo Vetta Advance G7, com riscador de canal, com cerca 



de 9 anos de uso, automática, com 4 a 5 metros de 

comprimento. 

VALOR TOTAL APÓS AVALIAÇÃO: R$ 85.250,00 

FIEL DEPOSITÁRIO: CARLOS AUGUSTO BALDEZ 

ROCHA(CPF:201.134.125-04) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 27 de maio de 2021. 

BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado 

 

 

PROCESSO 0003597-69.2016.5.22.0004 

AUTOR: CARLOS ALBERTO DA SILVA  

RÉU: GARRA CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 



9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE UM - 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO 

DEIMÓVEIS 3ª CIRCUNSCRIÇÃO, livro de registro geral nº2, 

ficha 01, matrícula nº 145.296. Um apartamento nº 703 do 

sétimo pavimento cobertura, do condomínio residencial MONTE 

PARNASO, situado na rua Melvin Jones 3625, Piçarreira, 

nesta cidade, com a seguinte divisão interna: no pavimento 

cobertura inferior - sala de estar/jantar,área de serviço, 

cozinha, despensa, sacada, bar, espaço gourmet,spa, deck, 

escritório, dois WC, dependência de empregada, lajetécnica 

para condensadores de ar. No pavimento cobertura superior -

três suítes sendo uma master com closet e varanda, laje 

para condensador de ar, três vagas de garagem cobertas com 

12,5m² cada uma, com fração ideal 0,00465% do terreno, com 

área privativa de223,14m², área de uso comum, 121,59m², 

área total 425,58m². Terreno de 80m de frente para a rua 

Melvin Jones, limitando-se 40m a direita com a rua Lúcido 

Albuquerque, 40m a esquerda com a rua coronel César e ao 

fundo 80m com o lote 05 e Carlos Alberto Soares.Propriedade 

de Garra Construções e Consultoria LTDA.VALOR TOTAL APÓS A 

AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 

FIEL DEPOSITÁRIO: Érico Sobral Soares (CPF: 043.261.883-08) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 



 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 27 de maio de 2021. 

BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado 

 

 

PROCESSO 0155900-20.2006.5.22.0004 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: RENOPECAS LTDA - ME E OUTROS (2) 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: 1 - LOTE (01) - 50 Retentores de volante, cada 

unidade78,00 reais, totalizando 3.900,00 reais. 

 

2 - LOTE (02) - 50 Buchas da caixa de direção escort,cada 

unidade de 17,00 reais, totalizando 850,00 reais. 

 

3 - LOTE (03) - 20 Terminais de direção, cada unidade91,00 

reais, totalizando 1.820,00 reais. 

 

4 - LOTE (04) - 1 Cabeçote VW 780,00 reais.5 - LOTE (05) - 

100 Buchas do motor de partida, cada unidade 6,00 reais, 

totalizando 600,00 reais. 

 

6 - Lote (06) - 5 Barras A/C/D 10 até 84, cada 

unidade180,00 reais, totalizando 900,00 reais. 

 

7 - LOTE (07) - 20 Terminais de direção, cada unidade88,00 

reais, totalizando 1.760,00 reais. 

 

8 - LOTE (08) - 12 Cabeçotes motor Kombi, cada 

unidade675,00 reais, totalizando 8.100,00 reais. 

 

9 - LOTE (09) - 3 Tampas da mala da Belina, cada unidade 

450,00 reais, totalizando 1.350,00 reais. 

 



AVALIAÇÃO: R$ 20.060,00 

FIEL DEPÓSITÁRIO: FRANCISCO DE SOUSA LIMA, CPF182.690.523-

53. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 31 de maio de 2021. 

BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado. 

 

 

PROCESSO 0000057-08.2019.5.22.0004 

AUTOR: ANTONIO BEZERRA OLIVEIRA  

RÉU: VIG - VIGILANCIA LTDA E OUTROS (2) 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 



bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE 01 - 01 (um) veículo VW/NOVO Gol 1.0 

álcool/gasolina, placa PI – OUA 0689, cor cinza 2013/2014, 

chassi9BWAA05U2EP503529, código RENAVAM 546682910, 

005P/076CV, em razoável estado de conservação e em 

funcionamento, avaliado em R$ 19.000,00 

 

LOTE 02 - 01 (um) veículo VW/NOVO Gol 1.0, álcool/gasolina, 

placa PI - OUA0699, álcool/gasolina, cor cinza, 05portas, 

código RENAVAM 546685390, chassi 9BWAA05U9EP039588, em 

razoável estado de conservação em funcionamento, avaliado 

em R$19.000,00. 

 

VALOR TOTAL APÓS A AVALIAÇÃO: R$ 38.000,00 (trinta e oito 

mil reais). 

FIEL DEPOSITÁRIO: JOÃO FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO (CPF: 

133.885.413-53) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 27 de maio de 2021. 

BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado. 

 

 

 



PROCESSO 0001512-08.2019.5.22.0004 

AUTOR: ISRAEL CARLOS DA SILVA  

RÉU: TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE 01 - 1 (um) veículo marca/modelo I/TOYOTA 

HILUXCDSRVA4FD, ano de fabricação/modelo 2018/2018, cor 

branca, placa PIY-7496, chassi 8AJHA8CD7J2622242, em bom 

estado de conservação e funcionamento. 

VALOR TOTAL APÓS A REAVALIAÇÃO: R$ 145.000,00 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 



Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 31 de maio de 2021. 

BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado. 

 

 

PROCESSO 0001727-96.2010.5.22.0004 

AUTOR: FRANCISCO BORGES DE SOUSA  

RÉU: REGO E RODRIGUES LTDA E OUTROS (2) 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 4ª VARA DO TRABALHO DE 

TERESINA, que subscreve o presente edital digitalmente 

assinado, nos termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 

11.419/2006 e Resolução nº 94/CSJT, FAZ SABER que, pelo 

presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia 

tiverem que, no dia 25/06/2021,às 9h, no ESCRITÓRIO 

DOLEILOEIRO OFICIAL ÉRICO SOBRAL SOARES, localizado na RUA 

JOSUÉMOURA SANTOS, SN, BAIRRO PEDRA MOLE, ANTIGA FÁBRICA DE 

CERVEJACERPI – TERESINA PIAUÍ – TELEFONES (86) 9 94822023- 

9 94281707-3301-5000, será levado a público o pregão de 

venda e arrematação a quem oferecer o maior lance o(s) 

bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo supracitado, 

cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: Lote 01 - 1 (um) veículo I/Toyota Hylux CS4X4, 

ano de fabricação/modelo 2013/2014, chassi nº 

8AJDY22G2E7004290, placa LVN-4230, em razoável estado de 

conservação e em uso. 

VALOR TOTAL APÓS A AVALIAÇÃO: R$ 55.000,00 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 



E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiçado Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, LEILA MARIA DE ARAÚJO MARQUES ALCANTARA, DIRETORA DE 

SECRETARIA, conferi. TERESINA/PI, 31 de maio de 2021. 

BASILICA ALVES DA SILVA Magistrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA 
 
PROCESSO 0000721-84.2015.5.22.0002 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO  

RÉU: TRANSCOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 
DESCRIÇÃO: LOTE 01(UM): PAS/ONIBUS, VOLVO/MAXIBUS DOLPHIN, 

Placa OEB 9151, ano 2021, modelo 2012, categoria ALUGUEL, 

cor VERDE, combustível DIESEL, chassi número 

9BVT5T522CE401042, sistema elétrico conservado, pneus 

traseiros recapados em 65%, apresentando boas condições de 

rodagem, riscos diversos na carroceria(desde o para-choque 

dianteiro, traseira, e laterais), com catraca de controle 



de passageiros, entrada superior de ar, rampa elétrica 

pneumótica para cadeirante(sempre meio do ônibus), direção 

hidráulica, com 325.244km, possui capacidade para 39 

passageiros sentados, em cadeiras de plástico, todas em bom 

estado de conservação, motor em funcionamento, em geral bom 

estado de conservação, avaliado em R$120.000,00(cento e 

vinte mil reais); 

 

LOTE 02(dois): PAS/ÔNIBUS, VOLVO/MAXIBUS DOLPHIN,placa OEA-

6996, ano 2011, modelo 2012, categoria ALUGUEL, cor VERDE, 

combustível DIESEL, chassi número 9BVT5T524CE400722,pneus 

traseiros recapados em 45%, com catraca de controle de 

passageiros, entrada superior de ar, rampa elétrica 

pneumótica para cadeirante(sempre meio do ônibus), direção 

hidráulica, com 806.127km, possui capacidade para 39 

passageiros sentados, em cadeiras de plástico, todas em bom 

estado de conservação, riscos diversos na carroceria(desde 

o para-choque dianteiro, traseira, e laterais),retrovisores 

conservados sem trincas, em bom estado de conservação e 

funcionamento, avaliado em R$111.000,00 (cento e onze mil 

reais); 

 

LOTE 03(três): PAS/ÔNIBUS, VOLVO/MAXIBUS DOLPHIN, placa 

OEA6986, ano 2011, modelo 2012, categoria ALUGUEL, cor 

VERDE,combustível DIESEL, chassi número 9BVT5T522CE400721, 

modelo de implemento 260VC, pneus traseiros recapados em 

50%,pneus dianteiros em 45% não recapados, com catraca de 

controle de passageiros, entrada superior de ar, rampa 

elétrica pneumótica para cadeirante(sempre meio do ônibus), 

direção hidráulica, com 729.966km, possui capacidade para 

39 passageiros sentados, em cadeiras de plástico, riscos 

diversos na carroceria(desde o para-choque dianteiro, 

traseira, e laterais), em bom estado de conservação e 

funcionamento, avaliado em R$112.000,00 (cento e doze mil 

reais); 

 

LOTE 04(três): PAS/ÔNIBUS, VOLVO/MAXIBUS DOLPHIN, placa 

OEG4777, ano 2011, modelo 2012, categoria ALUGUEL, cor 

VERDE,combustível DIESEL, chassi número 

9BVT5T528CE400707,pneus dianteiros em 50% não recapados, 

pneus traseiros recapado sem 55%, apresentando boas 

condições de rodagem, com catraca de controle de 

passageiros, entrada superior de ar, rampa elétrica 

pneumótica para cadeirante(sempre meio do ônibus), direção 

hidráulica, com 653.538km, possui capacidade para39 

passageiros sentados, em cadeiras de plástico, riscos 

diversos na carroceria(desde o para-choque dianteiro, 

traseira, e laterais), em bom estado de conservação e 

funcionamento, avaliado em R$113.000,00 (cento e treze mil 

reais); 



Fiel depositário: EDMILSON ALVES DE CARVALHO,Endereço: AV. 

AVIADOR IRAPUÃ ROCHA, 1455, JÓQUEI. 

VALOR TOTAL: R$ 456.000 (quatrocentos e cinquenta e seis 

mil reais). 

 
Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região.TERESINA/PI, 31 de maio 

de 2021. 

 

PROCESSO 0000930-51.2018.5.22.0001 

AUTOR: PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES FILHO  

RÉU: LIMPEL SERVICOS GERAIS LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 



DESCRIÇÃO: UM VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACA PI 0VY 9376, 

BRANCO, 04 (QUATRO) PORTAS, 2013/2014, CHASSI 

9BWAA05W3EP011108, EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 

EMFUNCIONAMENTO. 

Fiel depositário: JOÃO FRANCISCO PEREIRA DE CARVALHO, 

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL, 595, FREI SERAFIM, 

TERESINA-PI. 

VALOR TOTAL: R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 15 de abril 

de 2021. 

 

PROCESSO 0001041-60.2017.5.22.0004 

AUTOR: MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA  

RÉU: SAMARA DOS SANTOS SILVA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 



maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: 01 máquina de costura, marca NISSIN, em 

funcionamento elétrico, semi industrial, com 

aproximadamente 13 anos de uso, avaliada em R$ 

3.000,00(três mil reais) 

FIEL DEPOSITÁRIO: SAMARA DOS SANTOS SILVA :RUA ÔMEGA, 2820, 

BAIRRO NOVA BRASÍLIA, TERESINA-ENDEREÇOPI 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 31 de maio 

de 2021. 

 

PROCESSO 0001519-48.2015.5.22.0001 

AUTOR: ERIVAN VIEIRA DAS NEVES  

RÉU: CONSTRUTORA P & P LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 



a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE ÚNICO - Dois lotes de terrenos de nºs 12 e 

13, da Quadra “F”, do Loteamento Angélica,situado no lugar 

denominado Ladeira do Uruguai, Data Cuidos deste município, 

a seguir descritos: Lote 12 -medindo 12,02 metros de frente 

para a rua V (atual rua Promotor Mário de Almeida Costa, 

1056); 36,93 metros pelo lado direito, limitando-se com o 

lote 11; 36,93 pelo lado esquerdo, limitando-se com o lote 

13 e 12,00 metros de fundos, limitando-se com o lote 10; 

Lote 13 - medindo12,02 metros de frente para a rua V rua V 

(atual rua Promotor Mário de Almeida Costa, 1056); 36,30 

metros pelo lado direito, limitando-se com o lote 12; 36,30 

metros de lado esquerdo, limitando-se com o lote 14 e 12,00 

metros de fundos, limitando-se com os lotes 10 e e 16; 

Livro de Registro Geral nº 02, à ficha 01, sob nº 44.986, 

Serviço Registral da 3ª Circunscrição, Comarca de Teresina-

PI,onde há um casa encravada, construída com tijolos de 

cerâmica, dois pavimentos, coberta com telhas de cerâmica, 

murada, rua com pavimentação asfáltica, que avalio, nesta 

data, em R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais). 

Fiel depositário: PAULO HENRIQUE ARAÚJO TEIXEIRA, Endereço: 

Rua Promotor Mário de Almeida Costa,bairro Uruguai, 

Teresina-PI  

VALOR TOTAL: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 



Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 31 de maio 

de 2021. 

 

PROCESSO 0002350-93.2015.5.22.0002 

AUTOR: MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS  

RÉU: FRANCISCO CLAUDIO VIEIRA MOREIRA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: 01 (CLIMATIZADOR, MARCA LEOFORT, AVALIADO EMR$ 

8.000,00(OITO MIL REAIS), COM 04 ANOS DE USO 

APROXIMADAMENTE; 02(DOIS) TELEVISORES MARCA PHILCO, DE 58 

POLEGADAS, TELA PLANA, AVALIADA CADA UNIDADE EM R$ 

2.900,00(DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS).  

Fiel depositário: Endereço:NAZARENO DE JESUS NOLETOACÉSIO 

DO REGO MONTEIRO, 1610, ININGA, TERESINA-PI 

VALOR TOTAL: R$ 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 



 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 13 de abril 

de 2021. 

 

PROCESSO 0002750-33.2017.5.22.0004 

AUTOR: NIVALDO ARAUJO DOS SANTOS  

RÉU: VIACAO SAO JOAQUIM LTDA – EPP 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE 01 (UM): 01 (UM) ÔNIBUS M/POLOVIAGGIO R, 

PLACA IKE-9754, RENAVAM 00765960710, ANO/MOD2001/2001, EM 

BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO, AVALIADO EM R$ 

70.000,00 (SETENTA MIL REAIS). 

Fiel depositário: ERIVALDO ANDRADE BARROSO(proprietário) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 



 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 31 de maio 

de 2021. 

 

PROCESSO 0006600-76.2009.5.22.0004 

AUTOR: TEREZINHA MARISTINO DA SILVA RÉU: APARECIDA DE MARIA 

DOS SANTOS MELO E OUTROS (3) 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) UNIDADESDE 

CAMISAS, TIPO ESPORTIVA, EM MALHA, CORES VARIADAS, 

TAMANHOSVARIADOS, EMBALADAS PARA REVENDA NO VALOR UNITÁRIO 

DE R$ 28,00(VINTE E OITO REAIS) 

Fiel depositário: MIGUEL AUGUSTO DE BRITO MELO,Endereço: 

RUA COELHO DE RESENDE, 2786, AEROPORTO, TERESINA-PI 

VALOR TOTAL: R$ 10.584,00 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 



valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 13 de Abril 

de 2021. 

 

PROCESSO 0044200-29.1998.5.22.0001 

AUTOR: FRANCISCO DA CRUZ ALVES DE SOUSA  

RÉU: DEMOSTENES CARDOZO LEITE 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: UMA GLEBA DE TERRA COM 53.10.42 HA(CINQUENTA 

HECTARES, DEZ ARES E QUARENTA E DOIS CENTIARES), NOLUGAR 

ESPRAIADO, DATA OLHO D'ÁGUA, MUNICÍPIO DE DEMERVAL LOBÃO, 

SOBO Nº R-4-1315, NO LIVRO DE REGISTRO GERAL Nº 02-D, FOLHA 

600.AVALIO O PRESENTE IMÓVEL EM R$21.200,00 (VINTE E UM MIL 

E DUZENTOSREAIS)  

VALOR TOTAL: R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais) 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 



maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 13 de Abril 

de 2021. 

 

Processo 0081149-81.2014.5.22.0004 

EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN)  

EXECUTADO: C.A SANTIAGO – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 5ª VARA DO TRABALHO DETERESINA, 

que subscreve o presente edital digitalmente assinado,nos 

termos da MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e 

Resolução nº 185/CSJT, FAZ SABER que, pelo presente EDITAL 

a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que, no 

dia 25/06/2021, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO OFICIAL ERICO 

SOBRAL SOARES Localizado na RUA. JOSUÉ MOURA SANTOS, S/N, 

BAIRRO - PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJA CERPI - 

TERESINA-PI Tel - 86 - 99482-2023 - 3301-5000, será levado 

a publico o pregão de venda e arrematação a quem oferecer o 

maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos do processo 

supracitado, cuja descrição segue abaixo relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE 01 (SALA DE CONTROLE) - 01(UM) 

TELEVISORPANASONIC, 40 POLEGADAS, COR PRETA, EM USO E BOM 

ESTADO,AVALIADO EM R$ 900,00; E 01 (UM) MONITOR AOC, DE 

15POLEGADAS, EM USO E BOM ESTADO, AVALIADO EM R$300,00. 

 

LOTE 02 (COPA) - 01(UM) BEBEDOURO/GELADEIRA, VERTICAL, 

ESMALTEC, COR BRANCA, EM USO E BOM ESTADO,AVALIADO EM 

R$300,00. 

 

LOTE 03 (DIRETORIA) - 01(UM) COMPUTADOR, COMCPU TORRE, SEM 

MARCA APARENTE; MONITOR DE VÍDEO LGFLATRON L1530s. O 

SISTEMA É WIMDOWS XP, PROCESSADOR AMDDE 2,01GHz e 704MB 

RAM, AVALIADOS EM R$350,00, E 01(UMA)IMPRESSORA HP 

DESKJET/4180, MULTIFUNCIONAL, AVALIADA EM R$250,00. 

 

Fiel depositário: JOAQUIM LAURINDO DE SOUSA, Endereço: AV. 

PRESIDENTE KENEDY, 1925-A, TERESINA-PI 

VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (DOIS MIL EQUATROCENTOS REAIS). 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns) deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

de que deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 



correspondente a, no mínimo 20% (vinte por cento) do seu 

valor, depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da execução, 

respectivamente, este último na hipótese de acordo, do qual 

deverão acompanhar os comprovantes de recolhimento das 

custas,contribuições previdenciárias (ou parcelamento) e da 

própria comissão do leiloeiro, sob pena de não homologação, 

de plano, com o prosseguimento da execução. A alienação 

será limitada, apenas, ao lance vil, a ser estabelecido 

pelo juiz responsável pelo evento, e será deferida a quem 

maior lance oferecer, ficando resguardado o direito do 

Exequente de, no ato do leilão,adjudicar o(s) bem(ns) pelo 

valor do maior lance, ou, não havendo licitantes, pelo 

valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. TERESINA/PI, 31 de maio 

de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA 
 
PROCESSO 0080925-46.2014.5.22.0004 

EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) E OUTROS (2)  

EXECUTADO: SAO JOAO PNEUS LTDA – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 6ª VARA DO TRABALHODE TERESINA, 

,que subscreve o FRANCÍLIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO 

presente edital digitalmente assinado, nos termos da MP n.° 

2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução nº 185/CSJT, 

FAZ SABER que,pelo presente EDITAL a todos aqueles que 

virem ou dele notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 

9h, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO, OFICIAL ÉRICO LAGES SOARES, 

Localizado na AVENIDA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, 1111, BAIRRO 

PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJARIA CERPI - TERESINA-

PI, Tel - 86 - 99482-2023,99428-1707 e 3301-5000, será 

levado a publico o pregão de venda e arrematação a quem 

oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos 



do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: LOTE 01 - 30 (trinta) unidades de pneus demarcas 

variadas, usados, em médio estado de conservação, com 

perfil17/265/65, avaliados em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 

LOTE 02 - 20 (vinte) unidades de pneus de marcas variadas, 

usados, em médio estado de conservação, com perfil 

16/265/70, avaliados em R$ 3.000,00 (três mil reais);LOTE 

03 - 10 (dez) unidades de pneus de marcas variadas, usados, 

em médio estado de conservação, com perfil 18/235/60, 

avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 

 
LOTE 04 (seis) unidades de pneus de marca Rotalla, usados, 

em bom estado de conservação, com perfil 22/265/35, 

avaliados em R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); 

 

LOTE 05 - 03 (três) jogos de rodas de alumínio,em bom 

estado de conservação, aro 15, com 6. furos, avaliados em 

R$3.000,00 (três mil reais); 

 

LOTE 06 - 03 (três) jogos de rodas de alumínio,em bom 

estado de conservação, aro 15, com 5. furos, avaliados em 

R$3.000,00 (três mil reais). 

 

TOTAL DA PENHORA: R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos 

reais). 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns)deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

deque deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor,depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas,cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 



E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, Jean Carlos Alves Teixeira, Técnico Judiciário, 

escrevi. E, eu, Welton do Nascimento Braz, Diretor de 

Secretaria, conferi.TERESINA/PI, 05 de maio de 

2021.FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO Magistrado 

 

PROCESSO 0001092-71.2017.5.22.0004 

AUTOR: JHEIMERSON SOARES PEREIRA  

RÉU: LUCIANA REGIA VICTOR – ME 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 6ª VARA DO TRABALHODE TERESINA, 

,que subscreve o FRANCÍLIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO 

presente edital digitalmente assinado, nos termos da MP n.° 

2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução nº 185/CSJT, 

FAZ SABER que,pelo presente EDITAL a todos aqueles que 

virem ou dele notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 

9h, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO, OFICIAL ÉRICO LAGES SOARES, 

Localizado na AVENIDA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, 1111, BAIRRO 

PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJARIA CERPI - TERESINA-

PI, Tel - 86 - 99482-2023,99428-1707 e 3301-5000, será 

levado a publico o pregão de venda e arrematação a quem 

oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos 

do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s): 

 

DESCRIÇÃO: MESA BASCULANTE PARA CORTE DE VIDRO,MEDINDO 2,80 

X 1,80, COR VERDE, EM RAZOÁVEL ESTADO DE 

CONSERVAÇÃO,AVALIADO EM R$5.000,00.Auto de Penhora (Auto de 

Penhora) - ID(9a85c8b). Fiel Depositário: MAURO LUIS VIEIRA 

FORTES, RUA07 DESETEMBRO, 2320, BAIRRO MACAÚBA - TERESINA-

PI. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns)deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

deque deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor,depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas,cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 



execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, Jean Carlos Alves Teixeira, Técnico Judiciário, 

escrevi. E, eu, Welton do Nascimento Braz, Diretor de 

Secretaria, conferi. TERESINA/PI, 05 de maio de 2021. 

FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO Magistrado 

 

PROCESSO 0000271-90.2019.5.22.0006 

AUTOR: SIDNEY COUTINHO COSTA  

RÉU: STANZA - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 6ª VARA DO TRABALHODE TERESINA, 

,que subscreve o FRANCÍLIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO 

presente edital digitalmente assinado, nos termos da MP n.° 

2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução nº 185/CSJT, 

FAZ SABER que,pelo presente EDITAL a todos aqueles que 

virem ou dele notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 

9h, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO, OFICIAL ÉRICO LAGES SOARES, 

Localizado na AVENIDA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, 1111, BAIRRO 

PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJARIA CERPI - TERESINA-

PI, Tel - 86 - 99482-2023,99428-1707 e 3301-5000, será 

levado a publico o pregão de venda e arrematação a quem 

oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos 

do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s): 

 
DESCRIÇÃO: Descrição oficial – Um Lote de terreno nº 18 da 

Quadra AA, do Loteamento Esplanada do Uruguai, Bairro Vale 

Quem Tem, zona residencial 2, (ZR2), nesta cidade,tendo 

acesso através do Conjunto Residencial Planalto 

Uruguai,matriculado sob o nº 50.835, à ficha 01, do Livro 

02, do Cartório do 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis 

– 3ª Circunscrição –CNS: 07.784-2 da Comarca de Teresina. 

 

Matrícula – 50.835 do 2° Ofício de Registro de Imóveis – 3ª 

Circunscrição da Comarca de Teresina. 

 

Endereço atual – Rua Dona Graça (Dezenove),3.355– 

Loteamento Esplanada do Uruguai,Quadra AA – Lote – Planalto 



Uruguai - Vale Quem– Teresina – PI, conforme ficha de 

memória de cálculo do IPTU da Prefeitura de Teresina datada 

de 05/11/2020.Inscrição municipal - 173.129-7. 

 

Avaliação do Imóvel: R$ 263.183,80(duzentos e sessenta e 

três mil, cento e oitenta e três reais, e oitenta 

centavos). 

Valor da Execução: R$ 29.477,50.Atualizado até: 08/11/2019. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns)deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

deque deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor,depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas,cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, Jean Carlos Alves Teixeira, Técnico Judiciário, 

escrevi. E, eu, Welton do Nascimento Braz, Diretor de 

Secretaria, conferi. TERESINA/PI, 05 de maio de 2021. 

FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO Magistrado 

 
 

PROCESSO 0001085-25.2016.5.22.0001 

AUTOR: JACIARA CRISTINA DE SOUSA LEAL  

RÉU: GILDETE VIEIRA LOPES 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 6ª VARA DO TRABALHODE TERESINA, 

,que subscreve o FRANCÍLIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO 

presente edital digitalmente assinado, nos termos da MP n.° 

2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução nº 185/CSJT, 



FAZ SABER que,pelo presente EDITAL a todos aqueles que 

virem ou dele notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 

9h, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO, OFICIAL ÉRICO LAGES SOARES, 

Localizado na AVENIDA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, 1111, BAIRRO 

PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJARIA CERPI - TERESINA-

PI, Tel - 86 - 99482-2023,99428-1707 e 3301-5000, será 

levado a publico o pregão de venda e arrematação a quem 

oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos 

do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s): 

 
DESCRIÇÃO: LOTE 01(UM) UMA MÁQUINA DE COSTURA RETA, 

MARCASINGER, AVALIADA POR 750,00(SETECENTOS E CINQUENTA 

REAIS). 

 

LOTE 02 (DOIS) UMA MÁQUINA DE COSTURA RETA, MARCASINGER, 

MODELO 195D AVALIADA POR 850,00(OITOCENTOS E 

CINQUENTAREAIS). 

 

LOTE 03 (TRES) UMA MÁQUINA OVERLOCK, MARCASINGER, AVALIADA 

POR R$ 2.000,00(DOIS MIL REAIS). 

 

LOTE 04 (QUATRO) UMA MÁQUINA DE COSTURA RETA,MARCA SINGER, 

MODELO FACILITA 3143C, AVALIADA POR 

900,00(NOVECENTOSREAIS). 

 

LOTE 05 (CINCO) UMA MÁQUINA DE COSTURA RETA, MARCA SINGER, 

ESPECIAL AVALIADA POR 3.000,00(TRES MIL REAIS) –MÁQUINA 

GALONEIRA. 

 

LOTE 06 (SEIS) DOIS EXPOSITORES (BALCÕES) EMVIDRO, UM COM 

09(NOVE) NICHOS E O OUTRO COM 12(DOZE), AVALIADA EMCONJUNTO 

POR 600,00(SEISCENTOS REAIS). 

 
Total da Execução: R$ 21.224,04 - Atualizado 

até:01/03/2019.CONFORME AUTO DE PENHORA DE ID.f4e05fb. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns)deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

deque deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor,depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas,cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 

percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 



execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, Jean Carlos Alves Teixeira, Técnico Judiciário, 

escrevi. E, eu, Welton do Nascimento Braz, Diretor de 

Secretaria, conferi. TERESINA/PI, 05 de maio de 2021. 

FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO Magistrado 

 
PROCESSO 0002314-17.2016.5.22.0002 

AUTOR: EDSON RODRIGUES BEZERRA JUNIOR  

RÉU: STANZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

 

EDITAL DE LEILÃO PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 

 

O(A) JUIZ(A) DO TRABALHO DA 6ª VARA DO TRABALHODE TERESINA, 

,que subscreve o FRANCÍLIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO 

presente edital digitalmente assinado, nos termos da MP n.° 

2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução nº 185/CSJT, 

FAZ SABER que,pelo presente EDITAL a todos aqueles que 

virem ou dele notícia tiverem que, no dia 25/06/2021, às 

9h, no ESCRITÓRIO DO LEILOEIRO, OFICIAL ÉRICO LAGES SOARES, 

Localizado na AVENIDA DR. JOSUÉ MOURASANTOS, 1111, BAIRRO 

PEDRA MOLE, ANTIGA FABRICA DE CERVEJARIA CERPI - TERESINA-

PI, Tel - 86 - 99482-2023,99428-1707 e 3301-5000, será 

levado a publico o pregão de venda e arrematação a quem 

oferecer o maior lance o(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos 

do processo supracitado, cuja descrição segue abaixo 

relacionada(s): 

 
DESCRIÇÃO: Centro de Furação Furadeira para moveis 

Profissional USIKRAF,em bom estado e uso, que avalio em 

R$55.000,00(cinquenta e cinco mil reais). Segundo a 

avaliação do sitio da internet mercado livre. Conforme auto 

de penhora de Id. 6ef116e. 

 

Quem pretender arrematar o(s) dito(s) bem(ns)deverá 

comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ciente 

deque deverá garantir, de imediato, o lance, com um sinal 

correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do seu 

valor,depositando o restante no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas,cabendo ao arrematante, remitente ou 

executada, o pagamento da comissão do leiloeiro, no 



percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

remição da execução ou do valor da 

execução,respectivamente, este último na hipótese de 

acordo, do qual deverão acompanhar os comprovantes de 

recolhimento das custas,contribuições previdenciárias (ou 

parcelamento) e da própria comissão do leiloeiro, sob pena 

de não homologação, de plano, com o prosseguimento da 

execução. A alienação será feita a quem maior lance 

oferecer, limitada, apenas, ao lance vil, a ser 

estabelecido pelo juiz responsável pelo evento, e será 

deferida a quem maior lance oferecer, ficando resguardado o 

direito do Exeqüente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) 

bem(ns) pelo valor do maior lance ou,não havendo 

licitantes, pelo valor da avaliação. 

 

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) o 

presente EDITAL, que será publicado na Imprensa Oficial da 

Justiça do Trabalho da 22ª Região. 

 

Eu, Jean Carlos Alves Teixeira, Técnico Judiciário, 

escrevi. E, eu, Welton do Nascimento Braz, Diretor de 

Secretaria, conferi. TERESINA/PI, 05 de maio de 2021. 

FRANCILIO BIBIO TRINDADE DE CARVALHO Magistrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


