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JBMCJ

EDITAL DE LEILÃO - PJe-JT - Via DJT
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS

PROCESSO:0001655-02.2016.5.22.0101-Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
AUTOR:FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO DO NASCIMENTO, CPF: 353.473.333-91 
Advogado do AUTOR: FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FILHO
RÉU:CONSTRUTORA ELO LTDA - ME, CNPJ: 12.200.831/0001-96; RAIMUNDO NONATO 
SOARES DOS SANTOS, CPF: 407.944.583-00; ISANEUDE DA SILVA CARNEIRO, CPF: 
001.144.243-30 Advogado do RÉU: FRANCISCO VERAS FONTENELE

O Exmo. Dr. JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA, JUIZ TITULAR DA VARA FEDERAL DO
TRABALHO DE PARNAÍBA-PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que, pelo
presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que o 1º LEILÃO
iniciará no dia 22/07/20222, às 09:00h e, caso não haja licitante, seguirá para o 2º
LEILÃO que iniciará no dia 05/08/2022, às 09:00h, a serem realizados por meio de
PREGÃO ELETRÔNICO, sendo levado a público por pregão eletrônico de venda e
arrematação ATRAVÉS DO SITE:  a quem oferecer ohttps://www.hastavip.com.br/home
maior lance do(s) Bem(ns) penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que
segue(m) abaixo relacionado(s):

  a serem realizados por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, sendo levado a público por
pregão eletrônico 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 E VALOR:

UMA MOTOCICLETA YAMAHA FAZER 250 BLUEFLEX, 2016/2017, COR VERMELHA,
CHASSI 9C6RGZ310H0013852, PLACA: PIR-9700, 249 CC, PLACA DANIFICADA, EM
RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO E EM FUNCIONAMENTO.

VALOR: R$ 15.500 (quinze 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
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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
Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do maior lance ou, não
havendo licitantes, pelo valor da avaliação.

O processo supra tramita eletronicamente (Resolução nº 94/CSJT de 23/03/2012),
podendo ser acessado na internet no sitio: https://www.trt22.jus.br/portal/paginas-

.destaque/pje-processo-judicial-eletronico/

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente EDITAL, que
será publicado Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e afixado no lugar de costume,
na sede desta Vara do Trabalho.

Dado e passado nesta cidade de PARNAÍBA-PI, em 11 de abril de 2022. Eu, JOSE
BARTOLOMEU MIRANDA CAVALCANTI JUNIOR, Assessor, conforme Inciso VI, Artigo 250,
do CPC de 2015, escrevi, conferi e subscrevi, por ordem do Juiz do Trabalho.

PARNAIBA/PI, 22 de junho de 2022. 

AURENY DIAS DE OLIVEIRA 
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO 
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA 

 ATSum 0080841-45.2014.5.22.0101
AUTOR: ORLANDO GALENO DE ARAUJO 
RÉU: BRUNA ROGERIA DOS SANTOS ARAUJO INDUSTRIA DE MASSAS - ME 

ADO

EDITAL DE LEILÃO - PJe-JT
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS

PROCESSO:0080841-45.2014.5.22.0101-Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo
AUTOR:ORLANDO GALENO DE ARAUJO, CPF: 044.289.113-00 Advogado do AUTOR: 
MARIA DAS NEVES FELIZARDO
RÉU:BRUNA ROGERIA DOS SANTOS ARAUJO INDUSTRIA DE MASSAS - ME, CNPJ: 
09.088.009/0001-70 Advogado do RÉU: ANTONIO JOSE LIMA

 

O Exmo. Dr. JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA, JUIZ TITULAR DA VARA FEDERAL DO
TRABALHO DE PARNAÍBA-PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que, pelo
presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que  o 1º LEILÃO
iniciará no dia 22/07/20222, às 09:00h e, caso não haja licitante, seguirá para o 2º
LEILÃO que iniciará no dia 05/08/2022, às 09:00h, a serem realizados por meio de
PREGÃO ELETRÔNICO, sendo levado a público por pregão eletrônico de venda e
arrematação ATRAVÉS DO SITE:  a quem oferecer ohttps://www.hastavip.com.br/home
maior lance do(s) Bem(ns) penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que
segue(m) abaixo relacionado(s):

DESCRIÇÃO E VALOR:

LOTE ÚNICO: (01) um  veiculo  chevrolet  classic  LS,  2015/2016, placa PIK-
2020, Chassi: 8AGSU1920GR1 30968, Renavam: 01073523745, registrado
em nome de FRANCISCA ALBUQUERQUE DE ARAÚJO, alienado
fiduciariamente: GO BANCO GMAC S/A, flex, 4 portas, manual, sem calotas,
com rodas de aço, estepe e macaco, sem triângulo, avaria no lado direito
do   para-choque dianteiro, estofado em regular estado, com tapetes de
borracha,  aproximadamente 39.000 km rodados, em funcionamento.

VALOR: R$:26.000.00 (vinte e seis mil reais)
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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
Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do maior lance ou, não
havendo licitantes, pelo valor da avaliação.

O processo supra tramita eletronicamente (Resolução nº 94/CSJT de 23/03/2012),
podendo ser acessado na internet no sitio: https://www.trt22.jus.br/portal/paginas-

.destaque/pje-processo-judicial-eletronico/

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente EDITAL, que
será publicado Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e afixado no lugar de costume,
na sede desta Vara do Trabalho.

Dado e passado nesta cidade de PARNAÍBA-PI, em 08 de junho de 2022. Eu, AURENY
DIAS DE OLIVEIRA, Diretor de Secretaria, conforme Inciso VI, Artigo 250, do CPC de
2015, escrevi, conferi e subscrevi, por ordem do Juiz do Trabalho.

PARNAIBA/PI, 22 de junho de 2022. 

AURENY DIAS DE OLIVEIRA 
Diretor de Secretaria

Assinado eletronicamente por: AURENY DIAS DE OLIVEIRA - Juntado em: 22/06/2022 16:18:15 - 3fd0f4a
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO 
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA 

 CartPrecCiv 0000993-09.2014.5.22.0101
AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PRT DA 16ª REGIÃO 
RÉU: EDIVALDO PEREIRA DE CARVALHO 

ADO

EDITAL DE LEILÃO - PJe-JT - Via DJT
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS

PROCESSO:0000993-09.2014.5.22.0101-Carta Precatória Cível
AUTOR:MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PRT DA 16ª REGIÃO 
RÉU:EDIVALDO PEREIRA DE CARVALHO, CPF: 029.752.973-00 Advogados do RÉU: 
MARCOS FERREIRA LIMA, MARTINHO ALVES DO NASCIMENTO NETO

 

O Exmo. Dr. JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA, JUIZ TITULAR DA VARA FEDERAL DO
TRABALHO DE PARNAÍBA-PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que, pelo
presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que  o 1º LEILÃO
iniciará no dia 22/07/20222, às 09:00h e, caso não haja licitante, seguirá para o 2º
LEILÃO que iniciará no dia 05/08/2022, às 09:00h, a serem realizados por meio de
PREGÃO ELETRÔNICO, sendo levado a público por pregão eletrônico de venda e
arrematação ATRAVÉS DO SITE:  a quem oferecer ohttps://www.hastavip.com.br/home
maior lance do(s) Bem(ns) penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que
segue(m) abaixo relacionado(s):

DESCRIÇÃO E VALOR:

1. Uma área de terra do "Criar e planta", na Data São Miguel, do Município de Parnaíba,
com 30.10,70 hectares, limitando-se ao Leste com terras que coube ao condômino,
Manoel da Silva Rabelo: Norte, com terras de Raimundo Nonato de tal; ao Oeste, ainda
com terras de Raimundo Nonato e Herdeiros de Maria do Livramento Chaves; ao Sul
com terras que coube a José Esteves da Silva. Registro Geral   - Livro 2 AP, Matrícula
4.052, Folha 01.

2. Uma área de terra do "Criar e planta", na Data São Miguel, do Município de Parnaíba,
com 30.10,70 hectares, limitando-se ao Norte com terras que coube ao herdeiro, Luiz
Rabelo Gomes; ao Leste com terras de Miriam Gomes Meireles; ao Oeste com terras
dos herdeiros de Maria do Livramento Chaves; e ao Sul, com terras de José Esteves da
Silva, Registro Geral - Livro 2 AP, Matrícula 4.053, Folha 01.
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3. Uma gleba de terra do "Criar e planta", na Data São Miguel, do Município de
Parnaíba, com área de 57.59,60 hectares extraída de uma gleba com área de 140.00,00
hectares, com o seguinte roteiro e limites: começa o perímetro desta gleba de um
marco de madeira de Lei, fincado no pique da Gleba de Miriam Gomes Meireles , e
segue em limite com terras de Luiz Rabelo Gomes / com 90° W por 400 metros, 73° NE
por 1.700 metros, deste marco segue em limites com terras dos herdeiros de Maria do
Livramento Chaves com 36°30 SE por 2.150 metros, deste marco segue em limites com
terras de Jonara da Silva Rabelo, com 28° NE por 1.220 metros, 69° NE por 200 metros,
deste marco segue em limites com terras de Miriam Gomes Meireles com 8° 30 NE por
100 metros, fechando o polígono no marco inicial, com os seguintes limites: ao Norte,
com terras de Luiz Rabelo Gomes; ao Sul, com terras de Josefa da Silva Rabelo; a Leste,
com terras de Miriam Gomes Meireles; e a Oeste, com terras dos herdeiros de Maria do
Livramento Chaves. Registro Geral - Livro 2 AP, Matrícula 4.063, Folhas 01

VALOR: R$150.000.00

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 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
Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do maior lance ou, não
havendo licitantes, pelo valor da avaliação.

O processo supra tramita eletronicamente (Resolução nº 94/CSJT de 23/03/2012),
podendo ser acessado na internet no sitio: https://www.trt22.jus.br/portal/paginas-

.destaque/pje-processo-judicial-eletronico/

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente EDITAL, que
será publicado Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e afixado no lugar de costume,
na sede desta Vara do Trabalho.

Dado e passado nesta cidade de PARNAÍBA-PI, em 08 de junho de 2022. Eu, AURENY
DIAS DE OLIVEIRA, Diretor de Secretaria, conforme Inciso VI, Artigo 250, do CPC de
2015, escrevi, conferi e subscrevi, por ordem do Juiz do Trabalho.

Assinado eletronicamente por: AURENY DIAS DE OLIVEIRA - Juntado em: 22/06/2022 16:22:45 - 48ee681



PARNAIBA/PI, 22 de junho de 2022. 

AURENY DIAS DE OLIVEIRA 
Diretor de Secretaria
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO 
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA 

 CartPrecCiv 0002771-43.2016.5.22.0101
AUTOR: MARIA FONTELES GOMES DA COSTA 
RÉU: F & D TRANSPORTES LTDA E OUTROS (2) 

ADO

EDITAL DE LEILÃO - PJe-JT - Via DJT
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS

PROCESSO:0002771-43.2016.5.22.0101-Carta Precatória Cível
AUTOR:MARIA FONTELES GOMES DA COSTA, CPF: 687.609.653-04 
RÉU:F & D TRANSPORTES LTDA, CNPJ: 72.146.558/0001-90; DORALICE SOARES DOS 
SANTOS LIMA, CPF: 585.442.323-53 Advogados do RÉU: JOSE LUCIANO MALHEIROS DE 
PAIVA, MARZITA VERAS DOS SANTOS

 

O Exmo. Dr. JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA, JUIZ TITULAR DA VARA FEDERAL DO
TRABALHO DE PARNAÍBA-PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que, pelo
presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que  o 1º LEILÃO
iniciará no dia 22/07/20222, às 09:00h e, caso não haja licitante, seguirá para o 2º
LEILÃO que iniciará no dia 05/08/2022, às 09:00h, a serem realizados por meio de
PREGÃO ELETRÔNICO, sendo levado a público por pregão eletrônico de venda e
arrematação ATRAVÉS DO SITE:  a quem oferecer ohttps://www.hastavip.com.br/home
maior lance do(s) Bem(ns) penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que
segue(m) abaixo relacionado(s):

DESCRIÇÃO E VALOR:

LOTE ÚNICO: UM LOTE DE TERRENO NA QUADRA Nº 84, DO LOTEAMENTO PRAIA DE
AMARRAÇÃO, MEDINDO 11,00M DE FRENTE PARA A RUA SEM DENOMINAÇÃO,
TRANSVERSAL À RUA DOS MAGISTRADOS, POR 28,00M PELO LADO DIREITO DE QUEM
DA RUA OLHA PARA O LOTE, LIMITANDO-SE COM ÁREA OCUPADA POR MARIA DA
CONCEIÇÃO FERREIRA; LADO ESQUERDO, LIMITANDO-SE COM ÁREA OCUPADA POR
ANA SOARES PEREIRA E BARBOSA - 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE
LUIS CORREIA - PI. OBS: NO IMÓVEL EXISTE UMA CASA RESIDENCIAL COM MURO
BRANCO E PORTÃO VERDE EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO. A CASA SE SITUA
EM RUA PAV IMENTADA, ATUALMENTE RUA DOS MAGISTRADOS Nº 297. È UM IMÓVEL
DE VERANEIO, QUE SE ENCONTRA FECHADO.

VALOR: 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)
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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
Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do maior lance ou, não
havendo licitantes, pelo valor da avaliação.

O processo supra tramita eletronicamente (Resolução nº 94/CSJT de 23/03/2012),
podendo ser acessado na internet no sitio: https://www.trt22.jus.br/portal/paginas-

.destaque/pje-processo-judicial-eletronico/

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente EDITAL, que
será publicado Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e afixado no lugar de costume,
na sede desta Vara do Trabalho.

Dado e passado nesta cidade de PARNAÍBA-PI, em 08 de junho de 2022. Eu, AURENY
DIAS DE OLIVEIRA, Diretor de Secretaria, conforme Inciso VI, Artigo 250, do CPC de
2015, escrevi, conferi e subscrevi, por ordem do Juiz do Trabalho.

PARNAIBA/PI, 22 de junho de 2022. 

AURENY DIAS DE OLIVEIRA 
Diretor de Secretaria

Assinado eletronicamente por: AURENY DIAS DE OLIVEIRA - Juntado em: 22/06/2022 16:26:27 - 187b359
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO 
VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA 

 ATOrd 0001106-26.2015.5.22.0101
AUTOR: ANA CAROLINE SOUSA LIMA 
RÉU: CORINTO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS (3) 

HDS

EDITAL DE LEILÃO - PJe-JT - Via DJT
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS

PROCESSO:0001106-26.2015.5.22.0101-AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO
AUTOR:ANA CAROLINE SOUSA LIMA, CPF: 044.924.453-90 Advogado do AUTOR: 
FRANCISCO DE ASSIS MACHADO FILHO
RÉU:CORINTO JOSE DE OLIVEIRA, CPF: 029.534.473-34; DAVID DE JESUS INACIO, CPF: 
013.755.261-03; DIANE KELLY FERREIRA LIMA, CPF: 003.200.771-01

O Exmo. Dr. JOSE CARLOS VILANOVA OLIVEIRA, JUIZ TITULAR DA VARA FEDERAL DO
TRABALHO DE PARNAÍBA-PI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que, pelo
presente EDITAL a todos aqueles que virem ou dele notícia tiverem que  o 1º LEILÃO
iniciará no dia 22/07/20222, às 09:00h e, caso não haja licitante, seguirá para o 2º
LEILÃO que iniciará no dia 05/08/2022, às 09:00h, a serem realizados por meio de
PREGÃO ELETRÔNICO, sendo levado a público por pregão eletrônico de venda e
arrematação ATRAVÉS DO SITE:  a quem oferecer ohttps://www.hastavip.com.br/home
maior lance do(s) Bem(ns) penhorado(s) nos autos supracitados, bem(ns) este(s) que
segue(m) abaixo relacionado(s):

DESCRIÇÃO E VALOR:

Um terreno situado no lugar Santa Rita, denominado Lote 4, frente com 20,00 (vinte)
metros, limitada com rua projetada; lado direito com 35,00 (trinta e cinco) metros,
limitada com o Lote 05; lado esquerdo com 35,00 (trinta e cinco) metros, limitado com
o lote 03; fundos com 20,00 (vinte) metros, limitado com terreno de Carlos Furtado de
Carvalho, totalizando área de 700,00 m2. O bem está matriculado sob o nº 19.347, fl.
01, do Livro 2-GT, do 1º Cartório Notarial e Registral de Imóveis de Parnaíba-PI, em
nome de CORINTO JOSÉ DE OLIVEIRA.
CARACTERÍSTICAS: Sob o terreno está encravada uma residência parcialmente
construída, composta somente de estrutura, alvenaria e cobertura; padrão simples;
projetada para ter garagem para 02 (dois) carros, sendo 01 (um) coberto; sala, cozinha,
despensa, bar, banheiro social, lavabo, 05 (cinco) quartos - sendo 02 (duas) suítes - e
quinta: com área construída de aproximadamente de 175 m2 e 7 anos de idade. OBS: o
telhado está parcialmente comprometido ("selando"). O imóvel fica situado a 70 metros

Assinado eletronicamente por: AURENY DIAS DE OLIVEIRA - Juntado em: 23/06/2022 10:38:40 - 46833d4



da BR 343, no valorizado Bairro São Judas Tadeu, próximo às “Concessionárias”; os
vizinhos mais próximos são residenciais; o entorno possui vários equipamentos
urbanos. O acesso ocorre por via estreita, calçada, sem saída, que finda na estrada
/saída de um motel.

VALOR: R$: 316.000,00 (trezentos e dezesseis 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
Exequente de, no ato do leilão, adjudicar o(s) bem(ns) pelo valor do maior lance ou, não
havendo licitantes, pelo valor da avaliação.

O processo supra tramita eletronicamente (Resolução nº 94/CSJT de 23/03/2012),
podendo ser acessado na internet no sitio: https://www.trt22.jus.br/portal/paginas-

.destaque/pje-processo-judicial-eletronico/

E, para chegar ao conhecimento do(s) interessado(s) é passado o presente EDITAL, que
será publicado Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho e afixado no lugar de costume,
na sede desta Vara do Trabalho.

Dado e passado nesta cidade de PARNAÍBA-PI, em 23 de junho de 2022. Eu, HELIVANIA
DOURADO DA SILVA, Servidora, conforme Inciso VI, Artigo 250, do CPC de 2015, escrevi,
conferi e subscrevi por ordem Juiz do Trabalho.

PARNAIBA/PI, 23 de junho de 2022. 

AURENY DIAS DE OLIVEIRA 
Diretor de Secretaria
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