
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ 

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESINA-PI 

Praça Des. Edgar Nogueira, S/N, Centro Cívico, Teresina-PI 
 
PROCESSO Nº: 0814263-67.2018.8.18.0140 

EXEQUENTE: PABLO HENRIQUE COUTO NORMANDO - CPF nº 227.215.843-91 
MARIA DO SOCORRO RAMOS MAGALHAES NORMANDO - CPF nº 349.518.223-34  

EXECUTADO:  ENGETEC ENGENHARIA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA – EPP - 
CNPJ nº 69.598.902/0001-78, na pessoa de seu representante legal. 
 

1° Leilão: dia 21.01.2021 com início às 09:00, no átrio do edifício do Fórum, localizado na Praça 
Des. Edgar Nogueira, S/N, Centro Cívico, Cabral. CEP 64.000-830 por preço igual ou superior ao 

da avaliação; 
2° Leilão: dia 10.02.2021 com início às 09:00, no átrio do edifício do Fórum, localizado na Praça 
Des. Edgar Nogueira, S/N, Centro Cívico, Cabral. CEP 64.000-830, respeitado o limite mínimo de 

60% (sessenta por cento) do valor da última avaliação atualizada, a atualização deverá ser pela 
Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns, abaixo do qual será 

considerado preço vil para os fins da Lei. 
 

EDITAL DE PRAÇA LEILÃO/INTIMAÇÃO 

 
O Dr. Raimundo José de Macau Furtado, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Teresina/PI,  
FAZ SABER que, pelo presente EDITAL, virem ou dele noticia tiverem que nos dias e 

hora acima indicados, o Leiloeiro Oficial – SR. ITALO TRINDADE MOURA, com matrícula de n° 

11-Jucepi, escritório localizado na Rua Manoel Domingues, n° 1468, bairro Mafuá, Teresina-PI, 
CEP. 64003-073, telefone (86) 98848-8328, email: italo@italoleiloes.com, levará a público o 

pregão de venda e arrematação, a quem oferecer o maior lance o bem penhorado nos autos 
supracitado, bem este que segue abaixo relacionado: 
 

Descrição do Bem: 01 Apartamento de n° 302 com 94,49m2 contendo as seguintes dependências: 
um BWC social, uma varanda, uma cozinha, área de serviço, um BWC social, um dormitório 

simples, e dois dormitórios (casal e filhos) com BWC, além de uma área externa com 2,00m2, com 
fração ideal do terreno de 14,49% e taxa de ocupação de 43%, localizado na Rua Des. José 
Lourenço, n° 505, bairro Noivos. 

Avaliação Inicial: R$ 377.960,00 (trezentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta reais), 
realizada em 04.02.2020.  

 
Quem pretender arrematar o dito bem deverá comparecer no dia hora e local determinado neste 
Edital. O pagamento do bem será à vista, por meio de guia de depósito judicial, no prazo de até 

24hs (vinte e quatro horas), após o encerramento do leilão, a ser emitida pelo Leiloeiro, sendo que o 
pagamento à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (art. 895, CPC). 

O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial. O 
arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de 

débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (I) Até o início da 

primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (II) Até o início da segunda etapa, 
proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação atualizado, observado o 
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disposto no Artigo 895 do CPC, garantindo por caução idônea (quando se tratar de móveis) ou 
hipoteca do próprio bem (quando se tratar de imóveis). Cabe, também, ao arrematante o pagamento 

da comissão do leiloeiro, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação. Para fins 
do quanto disposto no art. 889, e seu parágrafo único, do CPC, ficam cientes as partes, seus 

respectivos cônjuges ou companheiros, e interessados acima informados ou não, os quais não 
poderão alegar desconhecimento diante de sua publicidade no sítio eletrônico informado. Todas as 
regras e condições gerais de venda do bem e do Leilão estão disponíveis no Portal 

www.italoleiloes.com. DADO E PASSADO nesta cidade de Teresina - PI, em 17 de dezembro de 
2020. Eu, ______, DIRETOR DE SECRETARIA VARA, subscrevi. 

  
  

Dr. Raimundo José de Macau Furtado 

Juiz de Direito 
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