
 

  

  

TTRRIIBBUUNN

Av. Senador Vitorino Freire, s/nº, Fórum Astolfo Serra, Areinha, São Luís

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO
Dia 1

 
 
O Excelentíssimo Senhor 

Trabalho, auxiliar do 

Região, no uso de suas atribuições legais etc.

  
FAZ SABER a todos quanto o presente 

conhecimento tiver, que o

16ª Região, através do Leiloeiro Público Oficial contratado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, levará a Leilão Públi

para alienação, nas datas, local, horário e sob as condições adiante 

descritas, os bens penhorados e descritos nos autos dos processos 

abaixo no Anexo I que segue. 

 

I) DATA DO LEILÃO:

10h00min, pelo valor do maio

 

II) LOCAL: Auditório da VIP LEILÕES, localizado a Av. Eng. 

Emiliano Macieira, 05, Km. 07, Módulo 01, Maracanã, São 

Luis-MA. 

 

III) LEILOEIRO: 

FILHO, matrícula 12/96

PPOODDEERR  JJUUDDIICCIIÁÁRRIIOO  
JJUUSSTTIIÇÇAA  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  

NNAALL  RREEGGIIOONNAALL  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  DDAA  1166ªª  RREEGGIIÃÃOO  
NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA  PPAATTRRIIMMOONNIIAALL  

Av. Senador Vitorino Freire, s/nº, Fórum Astolfo Serra, Areinha, São Luís-MA   http: 

 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO

Dia 19.09.2019 às 10:00h 
 

Nº 001/2019 

O Excelentíssimo Senhor Carlos Gustavo Brito Castro , MM. Juiz do 

Trabalho, auxiliar do Núcleo de Pesquisa Patrimonial

Região, no uso de suas atribuições legais etc. 

a todos quanto o presente EDITAL virem, ou dele 

conhecimento tiver, que o Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT 

através do Leiloeiro Público Oficial contratado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, levará a Leilão Públi

para alienação, nas datas, local, horário e sob as condições adiante 

descritas, os bens penhorados e descritos nos autos dos processos 

que segue.  

DATA DO LEILÃO: Dia 19 de setembro de 2019, com início às 

10h00min, pelo valor do maior lanço oferecido. 

Auditório da VIP LEILÕES, localizado a Av. Eng. 

Emiliano Macieira, 05, Km. 07, Módulo 01, Maracanã, São 

 VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA 

FILHO, matrícula 12/96-JUCEMA, com endereço profissional 

1

MA   http: www.trt16.jus.br 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO 
 

Carlos Gustavo Brito Castro , MM. Juiz do 

Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT 16ª 

virem, ou dele 

Núcleo de Pesquisa Patrimonial do TRT 

através do Leiloeiro Público Oficial contratado pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, levará a Leilão Público, 

para alienação, nas datas, local, horário e sob as condições adiante 

descritas, os bens penhorados e descritos nos autos dos processos 

, com início às 

Auditório da VIP LEILÕES, localizado a Av. Eng. 

Emiliano Macieira, 05, Km. 07, Módulo 01, Maracanã, São 

VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA 

JUCEMA, com endereço profissional 
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na Av. Engº. Emiliano Macieira, n. 05, Km 07, Quadra C – 

Bairro Maracanã, São Luís/MA, telefone (098) 4003-0024, e-

mail: gustavo.judicial@vipleiloes.com.br.  

 

IV) CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO:  

 

1. Os bens a serem leiloados poderão ser reunidos em lotes, desde que 

sugerido pelo leiloeiro e autorizado pelo Juiz Coordenador do Núcleo de 

Pesquisa Patrimonial. 

 

 2. Os interessados na aquisição dos bens deverão se fazer presentes no 

local e horário designados para a realização do Leilão Público, portando 

documento de identificação pessoal, ou ofertar lances pela Internet 

através do site www.hastavip.com.br, devendo para tanto os 

interessados efetuarem cadastramento prévio, em até 48 horas de 

antecedência do início do leilão, ressalvada a possibilidade de qualquer 

inviabilidade técnica. 

 

 3. Os lançadores poderão ser representados, desde que o representante 

seja habilitado por procuração com poderes específicos, sendo que no 

caso de pessoa jurídica, além desse instrumento procuratório, também 

deverão ser entregues cópia do contrato social e de eventuais alterações. 

 

4. Estão impedidas de participar do Leilão Público as pessoas físicas e 

jurídicas que deixaram de cumprir suas obrigações em leilões 

anteriores, além daquelas definidas em lei.  

 

5. O credor que não requerer perante o juízo da execução a adjudicação 

dos bens a serem leiloados antes da publicação do Edital, só poderá 

adquiri-los no Leilão Público na condição de arrematante, com 

preferência apenas na hipótese de igualar o maior lance ofertado e sem 

a exigência de exibição de preço, respondendo, porém, pelo pagamento 
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da comissão do leiloeiro, ainda que o valor da arrematação seja inferior 

ao crédito. 

 

 6. Ficam fixados como percentuais mínimos a serem considerados 

como preço não-vil para lanços relativos aos bens insertos neste Leilão 

Público os seguintes:  

I –   50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, para bens imóveis;  

II – 40% (quarenta por cento) do valor da avaliação, para veículos 

automotores;  

III – 30% (trinta por cento) do valor da avaliação para os demais bens 

móveis; 

 

 6.1 Os percentuais acima poderão ser alterados a critério do Juiz 

Coordenador do Núcleo de Pesquisa ou seu Substituto presente no ato 

do leilão, levando-se em consideração o montante do crédito a ser 

garantido através do leilão, e, ainda, as dificuldades encontradas para 

alienação dos bens ao longo da fase expropriatória;  

 

7. Qualquer lanço em percentuais inferiores aos fixados no item 6 do 

presente Edital será considerado como preço vil e, por conseguinte, 

rejeitado, salvo se dentro dos parâmetros fixados pelo Juiz Coordenador 

do Núcleo de Pesquisa ou seu substituto, consoante o disposto no item 

6.1 acima.  

 

8. Aceito o lanço, o arrematante recolherá, no ato, a título de sinal e 

como garantia, parcela correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) do valor do lanço, além do pagamento da comissão devida ao 

leiloeiro. 

 

9. O sinal será recolhido através de guia de depósito judicial vinculado 

ao processo de execução e a respectiva Vara, em agência bancária 

oficial (CEF/Agência 1405) ou depósito judicial on-line, sendo entregue 

ao lançador cópia da guia de boleto depósito judicial.  
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10. A integralização do total do lanço deverá ser feita no primeiro dia 

útil seguinte ao do Leilão Público na mesma conta judicial de que fala o 

item 09 do presente Edital, sob pena de perda, em favor da execução, 

do sinal dado em garantia, além da perda também do valor da comissão 

paga ao leiloeiro, ressalvada a hipótese prevista no art. 903, § 5º do 

Novo CPC (Lei n.º 13.105/2015). 

 

 11. Se a arrematação se der pelo credor e caso o valor do lance seja 

superior ao do crédito, a ele caberá depositar a diferença em 03 (três) 

dias contados do Leilão, sob pena de se tornar sem efeito a 

arrematação, na forma do § 1º do Art. 892 do Novo CPC (Lei n.º 

13.105/2015).  

 

12. Constituirá remuneração do leiloeiro:  

 

I – comissão de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, a cargo 

do arrematante; 

 

 II – comissão diária de 0,1% (um décimo por cento) do valor de 

avaliação, pela guarda e conservação dos bens, na forma do art. 789-A, 

VIII, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 10.537/2002, até o limite 

de 2% do valor da referida avaliação.  

 

III - Na hipótese de pagamento do valor da execução antes da realização 

da praça ou leilão, o leiloeiro receberá, de forma proporcional ao bem 

excluído da hasta pública, apenas as despesas que houver efetuado 

com a remoção, guarda e conservação dos bens, assim como as de 

edital de divulgação, devidamente comprovadas mediante a exibição da 

correspondente fatura/nota fiscal, tudo por conta do executado, 

acrescidas de juros e correção monetária definidos em lei, nos termos 

cláusula sexta, item 2, inciso I, do contrato. 
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13. Não é devida comissão ao leiloeiro na hipótese de anulada a 

arrematação ou se negativo o resultado do Leilão Público.  

 

14. Se anulada a arrematação, o leiloeiro devolverá ao arrematante o 

valor recebido a título de comissão em até 10 (dez) dias depois de 

recebida a comunicação do Juízo do Núcleo de Pesquisa Patrimonial. 

 

15. A comissão do leiloeiro lhe será paga mediante recibo em 03 (três) 

vias, uma das quais será anexada aos autos de execução.  

 

16. Tratando-se de bem imóvel, quem estiver interessado em adquiri-lo 

em prestações poderá apresentar sua proposta por ocasião do Leilão 

Público, nunca inferior ao valor da avaliação no primeiro leilão e nunca 

inferior ao valor mínimo a partir do segundo leilão.  

 

17. O pagamento parcelado será admitido mediante depósito, no ato da 

arrematação, de sinal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor total do lanço, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o 

próprio imóvel. 

 

18. O saldo do valor da arrematação será recolhido à mesma conta 

judicial que acolheu o sinal referido no item 17, em parcelas mensais 

não superiores a 30 (trinta), cuja definição caberá ao Juiz do Núcleo de 

Pesquisa Patrimonial quando da apreciação da proposta referida no 

item 17, bem assim no que se refere às datas de pagamento.  

 

19. No caso de arrematação de bens imóveis, os arrematantes ficam 

isentos dos créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador 

seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem 

assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais 

bens, ou a contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e 

Distrito Federal, salvo quando conste do título a prova de sua quitação, 

seja em hasta pública ou em alienação particular, estejam ou não 
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inscritos na dívida ativa (art. 130, parágrafo único, do CTN), sub-

rogando-se no preço da arrematação.  

 

20. Também não será transferido ao arrematante eventual ônus relativo 

à hipoteca sobre o bem imóvel, conforme art. 1.499, VI, do Código Civil.  

 

21. Não estão incluídos no rol das dívidas mencionadas no item 19, as 

quais ficarão a cargo do arrematante: 

 

I - as despesas cartorárias de transferência e desmembramento, bem 

como o Imposto de Transferência de Bens Imóveis – ITBI;  

  

II – os débitos de INSS constituídos em razão da construção ou reforma 

do bem, de obras concluídas ou em andamento, desde que devidamente 

averbados do Registro de Imóveis competente;  

 

III – as eventuais despesas relativas à restrição imposta por zoneamento 

ou uso do solo, inclusive aquelas decorrentes da Legislação Ambiental; 

 

 V - demais despesas referentes a alvarás, certidões, escrituras e 

registros, incluindo débitos relativos à regularização da denominação do 

logradouro e numeração predial junto aos órgãos competentes, 

conforme o caso. 

 

22. Se o imóvel for arrematado durante a locação, o arrematante poderá 

denunciar o contrato, com o prazo de noventa dias para a desocupação, 

salvo se a locação for por tempo determinado e o contrato contiver 

cláusula de vigência em caso de alienação e estiver averbado junto à 

matrícula do imóvel. A denúncia deverá ser exercida no prazo de 

noventa dias contado do registro da venda, presumindo-se, após esse 

prazo, a concordância na manutenção da locação, tudo nos termos do 

art. 8º, caput e §2º, da Lei 8.245/91.  
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23. No caso de arrematação de veículos automotores (automóveis, 

motocicletas, embarcações, aeronaves e similares), os impostos sobre a 

propriedade da coisa não serão transferidos ao arrematante, sub- 

rogando-se no preço da arrematação. Também não serão transferidas 

ao arrematante as dívidas referentes a multas pendentes, que são de 

responsabilidade pessoal do proprietário anterior. 

 

 23.1. Não estão incluídas no rol das dívidas mencionadas no item 

anterior as despesas de transferência, inclusive de natureza tributária.  

 

23.2. O veículo automotor (automóveis, motocicletas, embarcações, 

aeronaves e similares) será entregue ao arrematante no estado em que 

se encontrar à época da arrematação.  

 

23.3. O prazo para levantamento de gravames porventura existentes 

sobre o veículo automotor arrematado dependerá de resposta dos 

órgãos impositores a comunicação expedida pelo juízo do Núcleo de 

Pesquisa Patrimonial para seu levantamento. 

 

 24. No caso de arrematação de outros bens móveis, o arrematante não 

será responsabilizado por qualquer dívida e ônus constituídos, salvo 

aqueles relacionados à transferência dos bens, inclusive de ordem 

tributária conforme o caso.  

 

25. Compete apenas ao interessado no bem, ou bens, eventual pesquisa 

de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

26. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontrarem, não cabendo à Justiça do Trabalho e/ou ao Leiloeiro 

quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 

providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 

sociais e transporte daqueles arrematados. Sendo a arrematação 

judicial modo originário de aquisição de propriedade não cabe alegação 



 8

de evicção, sendo exclusiva atribuição dos licitantes/arrematantes 

verificarem o estado de conservação, situação de posse e especificações 

do bem, ou bens, oferecidos no leilão. Qualquer dúvida e/ou divergência 

na identificação/descrição do bem, ou bens, deverá ser dirimida no ato 

do leilão. 

 

27. A(s) foto(s) que ilustra(m) a descrição do(s) bem(ns) constrito(s) não 

reflete(m) necessariamente o(s) seu(s) estado(s) atual(is) de conservação.  

 

28. O bem que tenha sido objeto de várias penhoras sujeitar-se-á a uma 

única venda judicial em Leilão Público Unificado, observada a 

precedência legal, de acordo com o disposto no Art. 908 do Novo CPC 

(Lei n.º 13.105/2015).  

 

29. Os bens que não forem objeto de arrematação ao final do Leilão 

Público Unificado e para os quais tenha havido proposta de 

desmembramento de lotes, aceita pelo Juiz do Núcleo de Pesquisa 

Patrimonial, serão novamente apregoados na mesma data, de forma 

resumida, mantendo-se o mesmo percentual para o valor do lanço 

mínimo exigido no item 06.  

 

30. Encerrado o Leilão Público, dos bens arrematados serão emitidas 

certidões positivas pelo leiloeiro e subscritos pelo arrematante, 

enquanto que dos bens que não lograram lanço serão emitidas, também 

pelo leiloeiro, certidões negativas. 

 

31. Em nenhuma hipótese, salvo nos casos de nulidades previstas em 

lei, serão aceitas reclamações e/ou desistências dos 

arrematantes/adjudicantes ou alegações de desconhecimento das 

cláusulas deste Edital, para eximirem-se das obrigações geradas, 

inclusive aquelas de ordem criminal na forma dos artigos 335 e 358, 

ambos do Código Penal Brasileiro (“Todo aquele que impedir, afastar ou 

tentar afastar concorrentes ou licitantes por meios ilícitos, violência ou 
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oferecimento de vantagem(ns), e, ainda, perturbar, fraudar ou tentar 

fraudar, a venda em hasta pública ou arrematação judicial, estará 

incurso nas penas que variam de dois meses a dois anos de detenção 

e/ou multa”).  

 

Caso as partes, por qualquer motivo, não venham a ser intimadas 

da data da realização do Leilão Público, dele ficam cientes pela 

publicação deste edital, bem como pela sua fixação em lugar 

costumeiro neste Fórum. Eu,  Júlio César  

Guimarães/MAT.308.16.165, Chefe do Núcleo de Pesquisa 

Patrimonial, subscrevi.  

 

Publique-se. 

 

São Luís-MA, 14 de agosto de 2019. 

 

CARLOS GUSTAVO BRITO CASTRO 

Juiz Coordenador/Substituto do Núcleo de Pesquisa Patrimonial 
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ANEXO I 
 

 

01. PROCESSO Nº 0157400-85.2012.5.16.000 
Valor da dívida: R$ 3.127,72  (em 31.01.2018) 
 
Exequente: MMAYARA AMORIM DA HORA AMORIM DA HORA 
Executado(a): CONFEITARA E PADARIA SÃO FRANCISCO (PROP. 
KENEDY MELO SOARES) 
 
Descrição do(s) bem(ns):  

1. 01(um) frigobar, marca Cônsul, cor branca, em bom estado de 
conservação, avaliado em R$ 500,00(quinhentos reais) 

2. 01(um) aparelho de TV, LCD com conversor digital, marca Buster, 
de 48” (quarenta e oito polegadas), em bom estado de 
conservação e uso. Avaliado em R$ 2.000,00(dois mil reais). 

3. 01(um) aparelho de TV, LCD sem conversor digital, marca 
Samsung, Buster, de 37” (trinta e sete polegadas), em bom estado 
de conservação e uso. Avaliado em R$ 700,00(setecentos  reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 3.200,00(três mil e duzentos reais) 
-Localização do(s) bem(ns):  Rua Ademar de Barros, n.º 138,  Fátima, 
São Luís/MA 
-Depositário fiel: Kennedy de Melo Soares 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos. 

 
02. PROCESSO Nº 0057500-32.2012.5.16.0002 
Valor da dívida:  R$ 15.965,06(em 30.04.2018) 
 
Exequente: DULCIMAR DE LOURDES SOUZA NASCIMENTO 
Executado(a): R. A. DUARTE POUSADA E MOTEL – ME E OUTROS 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 03(três) aparelhos de ar condicionado de 12(doze) mil BTUs, 
marca Springer, em bom estado, avaliados em R$ 500,00 
(quinhentos reais) cada, totalizando R$ 1.500,00(mil e quinhentos 
reais). 

2. 03(três) aparelhos de ar condicionado de 12(doze) mil BTUs, 
marca Midea, em bom estado, avaliados em R$ 500,00 
(quinhentos reais) cada, totalizando R$ 1.500,00(mil e quinhentos 
reais). 

3. 03(três) aparelhos de ar condicionado de 12(doze) mil BTUs, 
marca LG, em bom estado, avaliados em R$ 500,00(quinhentos 
reais) cada, totalizando R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais). 

4. 09(nove) frigobar, marca Cônsul, em bom estado, avaliados em R$ 
1.000,00(mil reais) cada, totalizando R$ 9.000,00(nove mil reais). 
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5. 02(dois) parelhos de TV, marca LG, de 32” (trinta e duas 
polegadas), em bom estado, avaliados em R$ 800,00(oitocentos 
reais) cada, totalizando R$ 1.600,00(mil e seiscentos reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 15.100,00(quinze mil e cem reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Avenida 10, Quadra 43, n.º 08, Jardim São 
Cristovão II, São Luís/MA 
-Depositário fiel: José Ribamar Campos Machado 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos. 

 
03. PROCESSO Nº 0258100-89.2000.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 35.357,89 (Em 30.09.2013) 
 
Exequente: SANDRO ALVES DA SILVA 
Executado(a): R N PINTO DA SILVA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) Ônibus marca Mercedes Benz/ OF 1115, , diesel, placa 
CLK 2719, chassi 9BM384091JB826122, RENAVAM 405305036, 
Ano de fabricação 1988, modelo 1989, em péssimo estado de 
conservação, avaliado em R$ 5.000,00(cinco mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 5.000,00(cinco mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns):  Pátio da VIP Leilões 
-Depositário fiel: VIP leilões 
-Ônus/Outras penhoras: consta dos autos a indicação de pendência de 
débitos junto ao DETRAN/MA 
 
04. PROCESSO Nº 0182200-90.2006.5.16.0002 
Valor da dívida:  R$ 17.395,31 (em 29.03.2019) 
 
Exequente: UNIAO FEDERAL (PGFN) 
Executado(a): VIACAO PELE TRANSPORTE URBANO LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1.  01(um) ônibus, marca Mercedes Benz, placa LBY – 2385, ano 
1997, em péssimo estado de conservação, com motor, caixa de 
marchas e diferencial, não está funcionando, avaliado em R$ 
15.000,00(quinze mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 15.000,00(quinze mil  reais) 
-Localização do(s) bem(ns):  Avenida Jerônimo de Albuquerque, S/N.º, 
Curva do Noventa, Vinhais, São Luís/MA. 
-Depositário fiel: Alan Jorge Silva Ferro 
-Ônus/Outras penhoras: O bem se encontra com restrições ativa junto 
ao Renajud relativa ao seguinte processo: Proc. n.º 0136598.35 – 3ª 
Vara da Fazenda Pública de Goiânia/GO. Veículo com gravame ativo no 
SNG: BANCO BMG SA 
 
05. PROCESSO Nº 0123000-84.2008.5.16.0002 
Valor da dívida:  R$ 74.882,10 (em 31.01.2019) 
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Exequente: RAIMUNDO GABRIEL DA SILVA) 
Executado(a): EMPRESA SAO BENEDITO LIMITADA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) ônibus, marca Mercedes Benz, modelo Ciferal Citimax U, 
placa HPV  – 5060,  ano 2004, chassis n.º 9BM3840784B392795, 
cor branca, sem rodas/pneus, avaliado em R$ 80.000,00(oitenta 
mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 80.000,00(oitenta mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Rua Grande, n.º 89, Recanto dos Vinhais, 
São Luís/MA. 
-Depositário fiel: Geovane Laranjeira Melo 
-Ônus/Outras penhoras: O bem se encontra com restrições ativa junto 
ao Renajud relativa ao seguinte processo: Proc. 
01347004720105160015 – 5ªVT São Luís/MA. 
 
06. PROCESSO Nº 0016327-26.2016.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 1.558,81 (em 31.01.2017) 
 
Exequente: JOSE RIBAMAR FERREIRA  
Executado(a): CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LIMA LTDA – ME E 
OUTROS 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(uma) Betoneira Menegotti, 400 litros, usada, em perfeito estado 
de conservação, avaliada em R$ 1.600,00(mil e seiscentos reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 1.600,00(mil e seiscentos reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Avenida São Luis, Centro, Paraibano/MA. 
-Depositário fiel: Antonio Luiz Gomes da Silva 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 
 
07. PROCESSO Nº 0017093-10.2014.5.16.0003 
Valor da dívida:  R$ 2.360,36 (em31.03.2015)  
 
Exequente: GEANE DOS SANTOS 
Executado(a): D G DA COSTA CASTRO - ME 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 03 (três) aparelhos de ar condicionado Split ELGIN, 9 (nove) mil 
BTUs,, em bom estado, avaliado em R$ 866,00(oitocentos e 
sessenta e seis reais) cada, totalizando R$ 2.598,00(dois mil 
quinhentos e noventa e oito reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 2.598,00(dois mil quinhentos e 
noventa e oito reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Avenida São Marcos, quadra comercial 04, 
Ponta D’Areia, São Luís/MA 
-Depositário fiel: Antonio Francisco dos Reis Luz 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 
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08. PROCESSO Nº 0281900-34.2005.5.16.0015 
Valor da dívida:  R$ 136,83 (em 31.05.2018)  
 
Exequente: MARIA EUNICE MOREIRA 
Executado(a): J C VIANA PORTO - ME 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) aparelhos de TV a cores, LED, marca Toshiba, 32” (trinta e 
duas polegadas), com controle remoto, em uso e bom estado de 
conservação, avaliado em R$ 500,00(quinhentos reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 500,00(quinhentos reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua Grande, n.º 134, Centro, Alcântara/MA 
-Depositário fiel: José Claudio Viana Porto 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 
 
09. PROCESSO Nº 0200600-50.2005.5.16.0015.- 
 Valor da dívida:  R$ 8.518,29 (em 30.04.2017)  
 
Exequente: IAMORE LIMA DA SILVA 
Executado(a): CONCREBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP E 
OUTROS 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) veículo caminhonete Ford Ranger XL 12D, cabine dupla, 
diesel, cor verde,  Ano e Modelo 2001, Placa HOT 8367, Chassi 
8AFDR12D91J213787, em regular estado de conservação, 
avaliado em R$ 15.000,00(quinze mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 15.000,00(quinze mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Pátio da VIP Leilões 
-Depositário fiel: VIP leilões 
-Ônus/Outras penhoras: O bem se encontra com restrições ativas junto 
ao Renajud relativas aos seguintes processos: Proc. n.º 642/2006 – 2ª 
VT de São Luís/MA, Proc. n.º 005352005004160001 – 4ª VT de São 
Luís/MA, Proc. n.º 2180/2005 – 5ª VT de São Luís/MA, Proc. nº 
2181/2005 – 6ª VT de São Luis/MA e Proc. n.º 932/1994 – 6ª Vara 
Cível  da Comarca de São Luís/MA. 
Veículo com alienação fiduciária na base DETRAN/MA: HSBC BB SA – 
BC MÚLTIPLO 
Veículo com gravame ativo no SNG : HSBC BANK BRASIL S A BCO 
MULTIPLO 
 
10. PROCESSO Nº 0017023-33.2014.5.16.0022  
Valor da dívida:  R$ 5.530,52 (em 31.12.2015)  
 
Exequente: JOSE MARIA SALES CORREA 
Executado(a): PROMAN SERVICOS LTDA E OUTROS 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
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1. 01(um) torno mecânico PR002, de cor verde, com 
aproximadamente as seguintes dimensões: 2,00 m (dois metros) 
de comprimento e 1,00 m (um metro) de altura, avaliado em R$ 
20.000,00(vinte mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 20.000,00(vinte mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns): BR 135, KM 14, 2000, Pedrinhas, São 
Luís,/MA 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 
-Depositário fiel: não consta dos autos 
 
11. PROCESSO Nº 0056700-98.2008.5.16.00160 
Valor da dívida:  R$ 860,48 (em 31.10.2013)  
 
Exequente: ANTONIO JOSE MIRANDA LIMA 
Executado(a): GINASIO ESCOLA NORMAL HENRIQUE DE LAROQUE 
LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 45(quarenta e cinco) carteiras escolares, tipo universitária, 
estrutura de ferro e braço de madeira, avaliadas em R$ 80,00 
(oitenta reais) cada cadeira, totalizando R$ 3.600,00(três mil e 
seiscentos reais).  

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 3.600,00(três mil e seiscentos 
reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Rua do Passeio, n.º 249, Centro,  São 
Luís/MA 
-Depositário fiel: Benedita Lopes de Oliveira 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 
 
12. PROCESSO Nº -0016248-68.2016.5.16.0015 
Valor da dívida:  R$ 1.453,17 (em 30.04.2018)  
 
Exequente: GLADSON JEAN MARTINS MORAIS  
Executado(a): MKT COMERCIO & SERVICOS LTDA - ME. 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 02(duas) esteiras ergométricas, marca Olympikus, modelo TP 300, 
bivolts (110/220), motor 2 HP, bem conservadas, funcionando 
normalmente, cada unidade avaliada em R$ 8.000,00(oito mil 
reais), totalizando R$ 16.000,00(dezesseis mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 16.000,00(dezesseis mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Rua Nascimento de Moraes, n.º 685, São 
Francisco,  São Luís/MA 
-Depositário fiel: Markus Eduardo Cabral Trinta 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 
 
13. PROCESSO Nº 0016396-81.2017.5.16.0003 
Valor da dívida:  R$ 125.091,10  (em01.09.2016)  
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Exequente: MANOEL MUNIZ DE LIMA 
Executado(a): CANTANHEDE EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) caminhão basculante, diesel, marca Iveco/Eurocargo  
230E24, Placa NMW 3473, chassi n.º 93ZE2KH00A8709954, 
CAP.POT/CIL 016.22t/0240HP, branco, , 03 (três) eixos, sem 
bateria, sem a chave de ignição, sem macaco, cabine com 
estofados sujos e empoeirados, com apenas 04 (quatro) pneus, 
sendo 02 (dois) dianteiros e 02 (dois) traseiros sem condições de 
rodagem, com o cabeçote do motor removido  e cujas peças se 
encontram colocadas na cabine, hodômetro registrando 495439 
KM, avaliado em R$ 100.000,00(cem mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 100.000,00(cem mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Pátio da VIP Leilões 
-Depositário fiel: VIP Leilões 
-Ônus/Outras penhoras: O bem se encontra com restrições ativas junto 
ao Renajud relativas aos seguintes processos: 00004935920125180121 
–VT de Itumbiara/GO, 000081912012518121-VT de Itumbiara/GO, 
9524120154013701– Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, 
0000662712012522109–VT de Valença do Piauí/PI, 
0000663562012522019 – VT de Valença do Piauí/PI. Veiculo Com 
alienação fiduciária na base DETRAN/MA: BANCO FIDIS S/A 
 
14. PROCESSO Nº 0118500-66.2008.5.16.0004 
 Valor da dívida:  R$ 24.122,61 (em 30.11.2014)  
 
Exequente: RIOSLENE ARAUJO PINHEIRO MARTINS 
Executado(a): S.C.GALVAO COSTA - ME e outros 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(uma) motocicleta, marca HONDA CG 150 JOB, ano/modelo 
2005, vermelha, placa HPX 4354, chassi 9C2KCO8305R801990, 
avaliada em R$ 2.250,00(dois mil, duzentos e cinqüenta reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 2.250,00(dois mil, duzentos e 
cinqüenta reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Pátio da VIP Leilões 
-Depositário fiel: VIP Leilões 
-Ônus/Outras penhoras: O bem se encontra com restrição ativa junto 
ao Renajud relativa ao seguinte processos: 359813420104013700 – 11ª 
Vara da Seção Judiciária do Maranhão. Veiculo Com alienação   
fiduciária na base DETRAN/MA: CONS NACIONAL HONDA LTDA 
 
15. PROCESSO Nº 0016714-33.2018.5.16.0002 
Valor da dívida:  R$ 1.131,94 (em 01.03.2018)  
 
Exequente: REGINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS 
Executado(a): TRANSCLIM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - ME 
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Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(uma) bateria Moura 220 AH, modelo M-220 PD, sem casco, em 
estado de nova e embalada, avaliada em R$ 1.300,00 (mil e 
trezentos reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 1.300,00(mil e trezentos reais) 
-Localização do(s) bem(ns): BR 135, KM 8,5 (Posto Magnólia), São 
Luís/MA 
-Depositário fiel: Davi Miranda Dantas Junior 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 
 
16. PROCESSO Nº 0017905-89.2013.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 11.865,65 (em 31/08/2017) 
 
Exequente: JOSÉ MORAES DA SILVA 
Executado(a): CERÂMICA BARRO DURO INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA  
 
Descrição do(s) bem(ns):  

01. 01(um) Imóvel de Matrícula Registro Geral nº 30.877 – Livro nº 
2-ER (2º CRI – São Luis-MA), constituído do domínio útil do 
terreno nacional interior encravado na área Tibiri-Pedrinhas, do 
qual destaca a parcela de 453.615,10m2, localizado no Distrito 
Industrial de São Luis, tendo o formato de um polígono irregular , 
cujos limites e confrontações estão discriminados a seguir: 
partindo do marco inicial 00 ao ponto 01, pela frente, limitando-
se com a estrada de ferro da CVRD,mediram-se 406,00m; do 
ponto 01 ao ponto 02, pela frente, limitando-se com a estrada de 
ferro da CVRD, mediram-se 354,50m, do ponto 02 ao ponto 03, 
pela frente, limitando-se com a estrada de ferro da CVRD 
mediram-se 328,50m; do ponto 03 ao 04, pela frente, limitando-
se com a estrada de ferro da CVRD, mediram-se 411,00m; do 
ponto 04 ao ponto 05, pela lateral esquerda, limitando-se com a 
área remanescente, mediram-se 391,00m; do ponto 05 ao ponto 
06, pelos fundos, limitando-se com o terreno da União, (mangual), 
mediram-se 1.393,00m; do ponto 06 ao ponto 00, início da 
demarcação, pela lateral direita, limitando-se com o igarapé do 
Tamicuim, mediram-se 100,00m. Fechando-se assim a poligonal 
do terreno após percorrer um perímetro de 3.384,00m2.  

-Total da avaliação do bem(ns): 6.001.327,77(seis milhões e um mil, 
trezentos e vinte sete reais e setenta e sete centavos). 
-Localização do(s) bem(ns): O mesmo imóvel 
-Depositário fiel: Não indicado 
-Ônus/Outras penhoras: Registro de Hipoteca em favor do Banco do 
Nordeste S/A (credor). Foro em favor da União. 
 
17. PROCESSO Nº -0017777-90.2014.5.16.0016 
 Valor da dívida:  R$ 4.862,19 (em 30/04/2016)  
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Exequente: JOSE ARAUJO ATAIDE FILHO   
Executado(a): FORTALEZA EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) relógio, marca Omega Seamaster Professional, Fratina esf. 
1943, 300M/1000H, avaliado em R$ 10.080,00(dez mil e oitenta 
reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 10.080,00(dez mil e oitenta reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Pátio da VIP Leilões 
-Depositário fiel: VIP Leilões 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos. 
 
18. PROCESSO Nº -.0017415-20.2016.5.16.0016 
Valor da dívida:  R$ 16.497,82 (em 30.09.2018)  
 
Exequente: SARA REBECA SANTOS DA SILVA E OUTROS 
Executado(a): B T ACESSORIOS LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) head fone Black, narca pure sound – JBL, avaliado em R$ 
300,00(trezentos reais) 

2. 01(um) carregador portátil PN 917, 2000 mah, PINENG, avaliado 
em R$ 200,00(duzentos reais) 

3. 01(uma) caixa de som JBL charge mini, avaliada em R$ 180,00 
(cento e oitenta reais) 

4. 01(uma) caixa de som JBL Flip 4, avaliada em R$ 210,00 
(duzentos e dez reais) 

5. 01(uma) caixa de som JBL Flip 3 +, avaliada em R$ 350,00 ( 
trezentos e cinqüenta reais) 

6. 01(um) head fone JBL YW 998 BT, couro, avaliado em R$ 260,00 
(duzentos e sessenta reais) 

7. 01(um) head fone JBL Led ST 425 Vanguard, avaliado em R$ 
250,00(duzentos e cinqüenta reais) 

8. 14(quatorze) capas de tablet, estampas diversas, avaliadas em R$ 
200,00(duzentos reais) cada, totalizando R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) 

9.  04(quatro) capas de tablet, silicone, avaliadas em R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais) cada, totalizando R$ 600,00(seiscentos 
reais) 

10. 13(treze) capas de tablet, couro, estampas diversas, avaliadas 
em R$ 140,00 (cento e quarenta reais) cada, totalizando R$ 
1.820,00(mil oitocentos e vinte reais) 

11. 13(treze) capas de tablet p Samsung, estampas diversas, 
avaliadas em R$ 70,00(setenta reais) cada, totalizando R$ 910,00 
(novecentos e dez reais) 

12.  07(sete)  Kits de carregador iPhone, avaliados em R$ 
120,00(cento e vinte reais) cada, totalizando R$ 840,00 
(oitocentos e quarenta reais) 
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13.  08(oito) cabos USB Inova, avaliados em R$ 70,00(setenta reais) 
cada, totalizando R$ 560,00(quinhentos e sessenta reais) 

14.  05(cinco) fones de iPhone, avaliados em R$ 100,00 (cem reais) 
cada, totalizando R$ 500,00(quinhentos reais) 

15.  07(sete) Kits de carregador iPhone, Travel Adapter, avaliados em  
R$ 100,00 (cem reais) cada, totalizando R$ 700,00(setecentos 
reais) 

16.  10(dez) carregadores Samsung, Travel Adapter, avaliados em R$ 
100,00(cem reais) cada, totalizando R$ 1.000,00(mil reais)  

17. 04(quatro) fones P2,a valiados em R$ 80,00(oitenta reais) cada, 
totalizando R$ 320,00(trezentos e vinte reais) 

18. 02(dois) fones marca Sony, avaliados em R$ 80,00(oitenta reais) 
cada, totalizando R$ 160,00(cento e sessenta reais)  

19.  02(dois) fones marca Awesome, avaliados em R$ 80,00(oitenta 
reais) cada, totalizando R$ 160,00(cento e sessenta reais)  

20. 04(quatro) carregadores veiculares Motorola turbo power, 
avaliados em R$ 90,00(noventa reais) cada, totalizando R$ 360,00 
(trezentos e sessenta reais) 

21. 02(dois) carregadores veiculares Samsung, avaliados em R$ 
90,00(noventa reais) cada, totalizando R$ 180,00(cento e oitenta 
reais) 

22.  03(três) carregadores Samsung, Travel Adapter, avaliados em 
R$ 100,00(cem reais) cada, totalizando R$ 300,00(trezentos reais) 

23.  04(quatro) fones JBL, avaliados em R$ 60,00 (sessenta reais) 
cada, totalizando R$ 240,00(duzentos e quarenta reais) 

24. 08(oito) cabos personalizados, avaliados em 70,00 (setenta reais) 
cada, totalizando R$ 560,00(quinhentos e sessenta reais) 

25. 02(dois) carregadores Samsung 2A smart charger,  avaliados em 
R$ 90,00(noventa reais) cada, totalizando R$ 180,00(cento e 
oitenta reais) 

26. 10(dez) cabos originais para iPhone, avaliados em R$ 90,00 
(noventa reais) cada, totalizando R$ 900,00(novecentos reais) 

27. 06(seis) adaptadores 10W-USB Adaptador iPhone, avaliados em 
R$ 90,00(noventa reais) dada, totalizando R$ 540,00(quinhentos 
e quarenta reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 15.380,00(quinze mil, trezentos e 
oitenta reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Avenida Daniel De La Touche, Shopping da 
Ilha, Loja, 104-B,  São Luís/MA 
-Depositário fiel: Rayane Morais Soares 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos. 
 
19. PROCESSO Nº 0003200-23.2012.5.16.0002  
Valor da dívida:  R$  11.160,88 (em 31.01.2018)  
 
Exequente: JANETE CARVALHO DA SILVA 
Executado(a): ALCANTARA DERIVADOS DE PETROLEO E SERVICOS 
LTDA 
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Descrição do(s) bem(ns): 
1. 3.032(três mil e trinta e dois) litros de gasolina comum, avaliado 

cada litro a R$ 3,68(três reais e sessenta e oito centavos), 
totalizando R$ 11.157,76(onze mil, cento e cinqüenta e sete reais 
e setenta e seis centavos) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 11.157,76(onze mil, cento e 
cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos) 
-Localização do(s) bem(ns): Rodovia BR 135, KM 23, S/N, São Luís/MA 
-Depositário fiel: Luiza Helena Cantanhede 
 
20. PROCESSO Nº  0016366-57.2014.5.16.0001 
Valor da dívida:  R$  2.582,95 (em 30.11.2017)  
 
Exequente: ALAN JORGE AMORIM DA SILVA 
Executado(a): G MERLIN P DA SILVA – ME 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(uma) caminhonete Toyota Hilux CD 4x4 SRV, ano/modelo 
2011/2011, Placa NWY 0004, chassi n.º 
8AJFZ29G3B6127383, câmbio automático, com as seguintes 
características: cor preta, com pintura muito gasta, 
“queimada” pela exposição ao tempo, pneus gastos, sendo 01 
(um) totalmente seco, não acionada ao ser ligada, 
apresentando diversos amassados, possui banco de couro 
gastos, kit multimídia. O motor apresenta-se bastante 
empoeirado e aparentemente bateria descarregada, avaliado 
em R$ 60.000,00(sessenta mil reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 60.000,00(sessenta mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Pátio de VIP Leilões 
-Depositário fiel: VIP Leilões 
-Ônus/Outras penhoras: O bem se encontra com restrições ativas junto 
ao Renajud relativas aos seguintes processos: Proc. n.º 
00173062220145160001 – 1ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, Proc. 
n.º 00162281120155160016 - 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, 
Proc. n.º 17151-2014 - 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, Proc. n.º 
00162375820155160020 - Vara do Trabalho de Presidente Dutra/MA, 
Proc. n.º 00170051820145160020 - Presidente Dutra/MA, Proc. n.º 
00170078520145160020 - 6ª Vara do Trabalho de Presidente 
Dutra/MA 
Veiculo com alienação fiduciária na base DETRAN-MA: BANCO 
BRADESCO FINAC SA 
 
21. PROCESSO Nº 0198200-89.2011.5.16.0003 
Valor da dívida:  R$  4.442,27 (em 31.12.2016) 
 
Exequente: RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA JUNIOR 
Executado(a): TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
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1. 01(um) compressor de ar, marca Wayne, modelo CLTR, com 250 
(duzentos e cinqüenta) litros de capacidade industrial, com 
vermelha, em bos estado de conservação e funcionamento, 
avaliado em R$ 4.700,00(quatro mil e setecentos reais) 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos 
reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Rua de Engenho, n.º 20, São Cristovão, São 
Luís/MA 
-Depositário fiel: João Batista Silva 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos. 
 
22. PROCESSO Nº 0016017-75.2015.5.16.0015 
Valor da dívida: R$ 4.576,83 (em 31/03/2018) 
 
Exequente: PAULO ROBERTO SILVA LIMA 
Executado(a): JONILSON SILVA FERREIRA-ME  
 
Descrição do(s) bem(ns):  

1. 01(um) elevacar para veículos com 04(quatro) toneladas, avaliado 
em R$ 8.000,00(oito mil reais). 

2. 01(um) carregador de baterias, com auxiliar de partida, marca 
OKEY, avaliado em R$ 2.500,00(dois mil e quinhentos reais). 

3. 01(uma) prensa hidráulica, com capacidade para 15 toneladas, 
avaliada em R$ 800,00(oitocentos reais)                               

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 11.300,00(onze mil e trezentos 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Av. Sen. Vitorino Freire, nº 481, Retiro 
Natal, São Luis/MA. 
-Depositário fiel: Jonilson Silva Ferreira 
-Ônus/Outras penhoras: não consta dos autos 

 
23. PROCESSO Nº 0017236-36.2013.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 5.278,62 (em 31/03/2018) 
 
Exequente: WALTER RIBEIRO DE ARAUJO FILHO 
Executado(a): BAR E RESTAURANTE OÁSIS LTDA  
 
Descrição do(s) bem(ns):  

1. 16(dezesseis) mesas, pés de alumínio, tampo em granito verde, 
avaliada cada uma em R$ 300,00(trezentos reais), perfazendo R$ 
4.800,00(quatro mil e oitocentos reais). 

2. 06(seis) cadeiras de plástico preta e pés de alumínio, avaliadas em 
R$ 100,00(cem reais) cada uma, perfazendo R$ 600,00 
(seiscentos reais). 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 5.400,00(cinco mil e quatrocentos 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Av. Litorânea, nº 3-A, Praia de São Marcos, 
São Luís/MA. 
-Depositário fiel: Leidiane Ferreira Santos 
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-Ônus/Outras penhoras: não consta informação. 
 

24. PROCESSO Nº 0082200-69.2008.5.16.0016 
Valor da dívida: R$ 13.963,57 ( em 30/11/2015) 
 
Exequente: JOSE DE RIBAMAR ROCHA ALVES 
Executado(a): MN FREIRE  
 
Descrição do(s) bem(ns):  

1. 01(um) Freezer/cooler, Esmaltec , 01 tampa, branco, modelo H 
160, avaliado em R$ 700,00(setecentos reais). 

 2. 01(uma) estante de vidro modular, com duas colunas e três 
linhas de prateleiras, avaliada em R$ 170,00(cento e setenta 
reais). 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua 65, Quadra 125, nº 04, Maiobão, Paço 
do Lumiar/MA. 
-Depositário fiel: Maria das Neves Freire Aquino 
-Ônus/Outras penhoras: não consta informação. 

 
25. PROCESSO Nº 01333-2008-002-16-00-7 
Valor da dívida: R$ 8.406,22  (em 31.01.2018) 
 
Exequente: CÍNTIA CORREIA REIS  
Executado(a): ÔNIX POUSADA ATUAL LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns):  

1. 01(uma) Central Telefônica, marca LEUCOTRON, modelo wave, 
para 02  troncos e 28 ramais, avaliada em R$ 5.000,00(cinco mil 
reais). 

2. 01(um) aparelho de ar-condicionado split, marca Electrolux , 
9.000 BTUS, avaliado em R$ 500,00(quinhentos reais). 

3. 01(um) aparelho de ar-condicionado split, marca Gree, 9.000 
BTUS, avaliado em R$ 500,00(quinhentos reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 6.000,00(seis mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua das Caravelas, nº 106-B, Tirirical, São 
Luis/MA. 
-Depositário fiel: Cláudia Regina Rocha Silva Ramos 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta dos autos. 
 
26. PROCESSO Nº 00465-2007-002-16-00-0 
Valor da dívida: R$ 80.229,26 (em 31.01.2018) 
 
Exequente: AUZIRENE DOURADO CARVALHO 
Executado(a): JOSÉ ARRIBAMAR ABREU – VIAÇÃO ABREU 
 
Descrição do(s) bem(ns):  

1. 01(um) veículo caminhonete FORD/F 250 XLT, diesel,  
fabricação/ modelo ano 2.000, cor vermelha, Placa HPG 1305, em 
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péssimo estado de conservação, avaliado em R$ 20.000,00(vinte 
mil reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 20.000,00(vinte mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): pátio da VIP – Leilões 
-Depositário fiel: VIP – Leilões 
-Ônus/Outras penhoras: Proc. nº 00165957220145160015 - 5ª Vara do 
Trabalho de São Luís/MA e  Proc. nº 0363220050161600 - 6ª Vara do 
Trabalho de São Luís/MA). 
Veiculo com alienação fiduciária na base DETRAN-MA: BANCO ABN 
AMRO REAL SA, Veículo com gravame ativo no SNG: BANCO ABN 
AMRO REAL SA  
 
27. PROCESSO Nº 0150900-84.2004.5.16.0001 
Valor da dívida: R$ 209.559,18. 
 
Exequente: Marta Rege Martins Santos. 
Executado(a): Requinte Indústria de Móveis Ltda. 
 
Descrição do(s) bem(ns): 

1. 01(um) imóvel constituído do domínio útil do terreno nacional 
interior encravado na área Tibiri/Pedrinhas, que constitui o lote 
nº 08, quadra F, Avenida 05, do módulo nº 01, do Distrito 
Industrial de São Luís, com a parcela de 12.600,00m², tendo o 
mencionado imóvel a configuração geométrica de um retângulo, 
cujos limites e confrontações estão discriminados a seguir: pela 
direita do ponto P-00 ao ponto P-01, limita-se com a Rua 04 e 
mediram-se 140,00m, com ângulo interno de 90º00”00, pelo 
fundo do ponto P-01 ao ponto P-02, limita-se com terras da 
CDI/MA, mediram-se 90,00m, com ângulo de 90º00”00. Pela 
lateral esquerda, do ponto P-02 ao ponto P-03, limita-se com 
terras da CDI, mediram-se 140,00m, com ângulo de 90,00m, com 
ângulo interno de 90º00”00. Fechando-se assim o polígono após 
percorrer um perímetro de 460,00m, cujo terreno é parte maior 
da porção que constitui a área Tibiri/Pedrinhas, matrícula 
11.590, fls. 138, Livro 2-AU Registro Geral do 2º Cartório de 
Registros de Imóveis, reavaliado em R$ 5.500.000,00 (cinco 
milhões e quinhentos mil reais. Total da penhora: R$ 
5.500.000,00(cinco milhões e quinhentos mil reais). 

-Obs.: Há benfeitorias no imóvel penhorado e re-avaliado, quais sejam: 
galpões, prédio, estacionamento, guarita, cerca, poço artesiano, caixa 
d’água. 
-Total da reavaliação do bem: R$ 5.500.000,00(cinco milhões e 
quinhentos mil reais) 
-Localização do bem: Tibiri/Pedrinha, São Luís/MA. 
-Ônus/Outras penhoras: A averbação nº 01 - Mat 11.590 refere-se à 
penhora efetivada nos autos do Proc. nº 1594/2004/001, o qual já se 
encontra arquivado definitivamente; a averbação nº 02 – Mat. 11.590 
alude à penhora efetuada nos autos do Proc. nº 1595/2004/001, 
arquivado definitivamente em 2014; a averbação nº 03 – Mat. 11.590, 
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refere-se à penhora para garantia da execução promovida nos autos do 
processo 1176/2004/003, arquivado definitivamente em 2012. 

 
28. PROCESSO Nº 0016784-92.2015.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 322.097,01. 
 
Exequente: Robson Machado Silva. 
Executada: Mafra Construções, Manutenções e Serviços Ltda-ME. 
 
Descrição do bem 

1. 01(um) imóvel constituído pelo pleno do terreno do Patrimônio 
Municipal, situado à Av. Kennedy, s/nº, o qual tem as seguintes 
dimensões, limites e área: Do ponto A ao ponto B, frente ao Oeste, 
com ângulo de 68º30’ graus, mede 15,50m e limita-se com a Av. 
Kennedy; do ponto B ao C, lateral ao norte, com ângulo interno de 
73º30’ graus, mede 23,00m, e limita-se com a Rua São Luís, 
bairro Coréia; do ponto C ao D, lateral ao sul, com ângulo interno 
de 38º00’, mede 24,00m e limita-se com a Casa nº 01, da Av. 
Kennedy. O terreno tem a configuração geométrica de um 
escaleno e área de 174,37m², avaliado em R$ 1.000,000,00(Hum 
milhão de reais). 

-Obs.: No imóvel acima qualificado fez-se construir um prédio 
comercial, assim constituído: Térreo, dois salões comerciais, um 
escritório, três banheiros, uma despensa e um depósito; 1º pavimento: 
cinco escritórios, cinco banheiros e uma marquise; 2º pavimento: cinco 
escritórios e cinco banheiros, perfazendo uma área total construída de 
523,11m², (Edifício Antonio Marco), Registrado na matrícula nº 7.550, 
Livro nº 2-Z, do 2º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital. 
-Matrícula nº 7.550 do Livro nº 2 – Z, do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Luís/MA. 
-Total da Avaliação: R$ 1.000.000,00(Hum milhão de reais). 
-Localização do bem: Av. Kennedy, s/nº, São Luís/MA. 
-Ônus/Outras penhoras: O R-05. Mat- 7.550 refere-se a uma 
hipoteca/alienação fiduciária ao Banco Bradesco; a penhora averbada 
sob o nº Av. 09, Mat 7.550 foi desconstituída através da Av. 10, Mat. 
7.550. Os Registros nºs 11 e 12, Mat. 7.550, referem-se a penhoras 
para garantia de processos em trâmite na 1ª VT desta Capital e para 
garantia de processo em trâmite na VT de Picos/PI, respectivamente. 
 
29. PROCESSO Nº 0016863-29.2018.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 137.156,21 
 
Exeqüente(s): Carlos Roberto de Souza e Outros 
Executada: Valec Engenharia Construções e Ferrovia S/A 
 
Descrição do bem 

1.  01(um) Imóvel constituído dos lotes de terrenos próprios  sob os 
nºs 01 a 26, da Quadra nº 03, e Lotes nºs 5 ao 28, da Quadra nº 
28, do Loteamento Eldorado, situado entre as Praias do Olho 
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d’Água-Araçagy, Município de São José de Ribamar/MA, com as 
seguintes dimensões limites e áreas: Quadra nº 03, LOTE Nº 01 – 
mede, de frente, 15,00m, com a Rua 09; fundo mede 15,00m, com 
o lote 05; lado direito, mede 39,00m, com a Rua 02; lado 
esquerdo, mede 40,50m, limita-se com o lote 02, com área de 
596,25m2. LOTE Nº 02 – mede, de frente, 15,00m, com a Rua 09; 
fundo mede 15,00m, com o lote 05; lado direito, mede 40,50m, 
com o lote 01; lado esquerdo, mede 42,00m, limita-se com o Lote 
03, com área de 618,75 m2. LOTE Nº 03 – mede, de frente, 
15,00m, com a Rua 09; fundo, mede 15,00m, com o lote 26; lado 
direito, mede 42,00m, com o Lote 02; lado esquerdo, mede 
44,00m, limita-se com o Lote 04, com área de 645,00m2. LOTE Nº 
04 - mede, de frente, 15,00m, com a Rua 09; fundo, mede 
15,00m, com o lote 26; lado direito, mede 44,00m, com Lote 03; 
Lado esquerdo, mede 45,50m, limita-se com a Rua 03, com área 
de 671,25 m2. LOTE Nº 05 – mede, de frente, 15,00m, com a Rua 
02; fundo, mede 15,00m, com o lote 26; lado direito, mede 
30,00m, com Lote 06; lado esquerdo, mede 30,00m, limita-se com 
os Lotes 01 e 02, com área de 450,00m2. LOTE Nº 06 - mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 02; fundo, mede 15,OOm, com o lote 
25; lado direito, mede 30.OOm, com o lote 07; lado esquerdo, 
mede 30,00m, limita-se com o lote 05, com uma área de 
450,OOm2. LOTE N° 07 – mede de frente, 15,OOm, com a Rua 
02; fundo, mede 15,OOm, com o lote 24; lado direito, mede 
30,OOm, com o lote 08; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com o lote 06, com uma área de 450,OOm2. LOTE N° 08 - mede 
de frente, 15,00m, com a Rua 02; fundo, mede 15,OOm, com o 
lote 23; lado direito, mede 30,00m, com o lote 09; lado esquerdo, 
mede 30,OOm, limita-se com o lote 07, com uma área de 
450,OOm2. LOTE N° 09 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 02: 
fundo, mede 15,00m, com o lote 22; lado direito, mede 30,00m, 
com o lote 10; lado esquerdo, mede 30,00m, limita-se com o lote 
08, com área de 450,OOm2. LOTE N° 10 - mede de frente, 
15,00m, com a Rua 02; fundo, mede 15.OOm, com o lote 21: lado 
direito, mede 30,OOm, com o lote 11; lado esquerdo, mede 
30,OOm, limita-se com o lote 09, com área de 450,OOm2- LOTE 
N° 11 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 02; fundo, mede 
15,OOm, com o lote 21; lado direito, mede 30,OOm, com o lote 
12; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 10, com 
área de 450,OOm2. LOTE N° 12 - mede de frente, 15,OOm, com a 
Rua 02; fundo, mede 15,OOm, com o lote 19; lado direito, mede 
30,OOm, com o lote 13; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com o lote 11, com área de 450,OOm2. LOTE N° 13 - mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 02; fundo, mede 15,OOm, com o lote 
18; lado direito, mede 30,OOm, com os lotes 14 e 15; lado 
esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 12, com área de 
450,OOm2. LOTE N° 14 - mede de frente, 15,00m, com a Rua 08; 
fundo, mede 15,OOm, com o lote 13; lado direito, mede 30,30m, 
com o lote 15; lado esquerdo, mede 30,50m, limita-se com a Rua 
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02, com área de 456,OOm2. LOTE N° 15 - mede de frente, 
15,OOm, com a Rua 08; fundo, mede 15,OOm, com o lote 13; 
lado direito, mede 30,20m, com o lote 16; lado esquerdo, mede 
30,30m, limita-se com o lote 14, com área de 453,75m2. LOTE N° 
16 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 08; fundo, mede 
15,OOm, com o lote 18; lado direito, mede 30,10m, com o lote 17; 
lado esquerdo, mede 30,20m, limita-se com o lote 15, com área de 
425,25m2. LOTE N° 17 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 08; 
fundo, mede 15,OOm, com o lote 18; lado direito, mede 30,OOm, 
com a Rua 03; lado esquerdo, mede 30,10m, limita-se com o lote 
16, com área de 450,75m2. LOTE N° 18 - mede de frente, 15,00m, 
com a Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 13; lado direito, 
mede 30,OOm, com o lote 19; lado esquerdo, mede 30,00m, 
limita-se com os lotes 16 e 17. com área de 450,OOm2. LOTE N° 
19 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, mede 
15,OOm, com o lote 12; lado direito, mede 30,OOm, com o lote 
20; lado esquerdo, mede 30;OOm, limita-se com o lote 18, com 
área de 450,OOm2. LOTE N° 20 - mede de frente, 15,OOm, com a 
Rua 03; fundo, mede 15.OOm, com o lote 11; lado direito, mede 
30,00m, com é lote 21; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com o lote 19, com área de 450,OOm2. LOTE N° 21 - mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 
10; lado direito, mede 30,00m, com o lote 22; lado esquerdo, 
mede 30,00m, limita-se com o lote 20, com área de 450,OOm2. 
LOTE N° 22 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, 
mede 15,00m, com o lote 09; lado direito, mede 30:00m, com o 
lote 23; lado esquerdo, mede 30,00m, limita-se com o lote 21, com 
área de 450,00m2. LOTE N° 23 - mede de frente, 15,OOm, com a 
Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 08; lado direito, mede, 
30,OOm, com o lote 24; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com o lote 22, com área de 450,OOm2. LOTE N° 24 - mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, mede 15,00m, com o lote 
07; lado direito, mede 30,00m, com o lote 25; lado esquerdo, 
mede 30,00m, limita-se com o lote 23, com área de 450,OOm2. 
LOTE N° 25 - mede de frente, 15,00m, com a Rua 03; fundo, 
mede 15,OOm, com o lote 06: lado direito, mede 30.OOm, com o 
lote 26; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 24, 
com área de 450,OOm2. LOTE N° 26 - mede de frente, 15,OOm, 
com a Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 05; lado direito, 
mede 30,OOm, com os lotes 03 e 04; lado esquerdo, mede 
30,OOm, limita-se com o lote 25, com área de 450,OOm2. 
QUADRA N° 04: LOTE N° 05 - mede de frente, 15,OOm, com a 
Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 28; lado direito, mede 
30,OOm, com o lote 06; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com os lotes 01 e 02, com área de 450,OOm2. LOTE N° 06 – 
mede, de frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, mede 15,OOm, 
com o lote 27; lado direito, mede 30,00m, com o lote 07; lado 
esquerdo, mede 30/OOm, limita-se com o lote 05, com área de 
450,OOm2. LOTE N° 07 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 03; 
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fundo, mede 15,OOm, com o lote 26; lado direito, mede 30.OOm, 
com o lote 08; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 
06, com área de 450.OOm2. LOTE N° 08 - mede de frente, 
15,OOm, com a Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 25; 
lado direito, mede 30,00m, com o lote 09; lado esquerdo, mede 
30,OOm, limita-se com o lote 07, com área de 450,OOm2. LOTE 
N° 09 - mede de frente, 15.00m, com a Rua 03: fundo, mede 
15,OOm, com o lote 24; lado direito, mede 30,OOm, com o lote 
10; lado esquerdo, mede 30.OOm, limita-se com o lote O8, com 
área de 450,00m2. LOTE N° 10 - mede de frente, 15,OOm, com a 
Rua 03; fundo, mede 15,00m, com o lote 23; lado direito, mede 
30,OOm, com o lote 11; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com o lote 09, com área de 450,OOm2 LOTE N° 11 - mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 
22; lado direito, mede 30,OOm, com o lote 12; lado esquerdo, 
mede 30,OOm, limita-se com o lote 10, com área de 450,OOm2. 
LOTE N° 12 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, 
mede 15,OOm, com o lote 21; lado direito, mede 30,OOm, com o 
lote 13; lado esquerdo, mede 30,00m, limita-se com o lote 11, com 
área de 450,OOm2. LOTE N° 13 - mede de frente, 15,OOm, com a 
Rua 03: fundo, mede 15,OOm, com o lote 20; lado direito, mede 
30,OOm, com o lote 14; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com o lote 12, com área de 450,OOm2. LOTE N° 14 - mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 03; fundo, mede 15,OOm, com o lote 
19; lado direito, mede 30,OOm, com os lotes 15 e 16; lado 
esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 13, com área de 
450,OOm2. LOTE N° 15 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 
O8; fundo, mede 15,OOm, com o lote 14; lado direito, mede 
30,30m, com o lote 16; lado esquerdo, mede 30,50m, limita-se 
com a Rua 03, com área de 456,OOm2. LOTE N° 16 – mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 08; fundo, mede 15,OOm, com o lote 
14; lado direito, mede 30,20m, com o lote 17; lado esquerdo, 
mede 30,30m, limita-se com o lote 15, com área de 453,75m2. 
LOTE N° 17 - mede de frente, 15,00m, com a Rua 08; fundo, 
mede 15,00m, com o lote 19; lado direito, mede 30,10m, com o 
lote 18; lado esquerdo, mede 30,20m, limita-se com o lote 16, com 
área de 452,25m2. LOTE N° 18 - mede de frente, 15,00m, com a 
Rua 08; fundo, mede 15,00m, com o lote 19; lado direito, mede 
30,00m, com a Rua 04; lado esquerdo, mede 30,10m, limita-se 
com o lote 17, com área de 450,75m2. LOTE N° 19 - mede de 
frente, 15,00m, com a Rua 04; fundo, mede 15,00m, com o lote 
14; lado direito, mede 30,00m, com o lote 20; lado esquerdo, 
mede 30,00m. limita-se com os lotes 17 e 18, com área de 
450,OOm2. LOTE N° 20 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 04; 
fundo, mede 15,OOm, com o lote 13; lado direito, mede 30,00m, 
com o lote 21; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 
19, com área de 450,OOm2. LOTE N° 21 - mede de frente, 
15,OOm, com a Rua 04; fundo, mede 15,OOm, com o lote 12; 
lado direito, mede 30,OOm, com o lote 22; lado esquerdo, mede 
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30,OOm, limita-se com o lote 20, com área de 450,00m2. LOTE 
N° 22 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 04: fundo, mede 
15,OOm, com o lote 11; lado direito, mede 30,OOm, com o lote 
23; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 21, com 
área de 450,OOm2. LOTE N° 23 - mede de frente, 15,OOm, com a 
Rua 04; fundo, mede 15,OOm, com o lote 10; lado direito, mede 
30,OOm, com o lote 24; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se 
com o lote 22, com área de 450,OOm2. LOTE N° 24 - mede de 
frente, 15,OOm, com a Rua 04; fundo, mede 15,00m, com o lote 
09; lado direito, mede 30,OOm, com o lote 25; lado esquerdo, 
mede 30,OOm, limita-se com o lote 23, com área de 450,OOm2. 
LOTE N° 25 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 04; fundo, 
mede 15,OOm, com o lote 08; lado direito, mede 30,00m, com o 
lote 26; lado esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 24, 
com área de 450,OOm2. LOTE N° 26 - mede de frente, 15,OOm, 
com a Rua 04; fundo, mede 15,OOm, com o lote 07: lado direito, 
mede 30,OOm, com o lote 27; lado esquerdo, mede 30,OOm, 
limita-se com o lote 25, com área de 450,00m2. LOTE N° 27 - 
mede de frente, 15,OOm, com a Rua 04: fundo, mede 15,00m: 
com o lote 06; lado direito, mede 30,OOm, com o lote 28; lado 
esquerdo, mede 30,OOm, limita-se com o lote 26, com área de 
450,OOm2. LOTE N° 28 - mede de frente, 15,OOm, com a Rua 04; 
fundo, mede 15,OOm, com o lote 05; lado cozinha, um quarto e 
banheiro; cobogó de concreto no banheiro e cozinha, com uma 
área construída de 49,50m2: CASA N° 26 - terraço, sala, copa - 
cozinha, um quarto e banheiro; cobogó de concreto no banheiro e 
cozinha, com uma área construída de 49,50m2; CASA N° 27 - 
terraço, sala, copa - cozinha, um quarto e banheiro; cobogó de 
concreto no banheiro e cozinha, com uma área construída de 
49,50m2; CASA N° 28 - terraço, sala, copa - cozinha, um quarto e 
banheiro; cobogó de concreto no banheiro e cozinha, com uma 
área construída de 49,50m2; CASA N° 29 - terraço, sala, copa - 
cozinha, um quarto e banheiro; cobogó de concreto no banheiro e 
cozinha, com uma área construída de 49,50m2; CASA N° 30 -  
terraço, sala, copa-cozinha, um quarto e banheiro; cobogó de 
concreto no banheiro e cozinha, com uma área construída de 
49,50m2; CASA N° 31 - terraço, sala, copa - cozinha, um quarto e 
banheiro, cobogó de concreto no banheiro e cozinha, com uma 
área construída de 49,50m2, Matrícula n° 19.862, registrado em 
nome de VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS 
S/A, na Serventia Extrajudicial do 1° Ofício - Termo Judiciário de 
São José de Ribamar, Comarca da Ilha de São Luís, o qual avalio 
em R$ 10.224.075,00(dez milhões, duzentos e vinte e quatro mil e 
setenta e cinco reais), considerando a área total do imóvel de 
22.226,25 m2 e o valor de R$ 460,00(quatrocentos e sessenta 
reais) o metro quadrado. 

-Matrícula nº 19.862, do Livro de Registro Geral de Imóveis do Cartório 
de Registro de Imóveis de São José de Ribamar/MA. 
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-Total da avaliação do bem: R$ 10.224.075,00(dez milhões, duzentos e 
vinte e quatro mil e setenta e cinco reais) 
-Localização do bem: Município de São José de Ribamar/MA, entre as 
praias do Olho d’Água e Araçagy. 
-Ônus/Outras penhoras: O imóvel encontra-se penhorado por ordem do 
Juiz de Direito da 11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto 
Alegre/RS, conforme averbação nº 04. Na averbação nº 05 encontra-se 
registrada a decretação do regime de liquidação extrajudicial no Serviço 
Social das Estradas de Ferro-SESEF. 
 
30. PROCESSO Nº 0017035-70.2015.5.16.0003 
Valor da dívida: R$ 27.648,76 
 
Exequente: Domingos Alves dos Santos 
Executada: Fortal – Serviços de Segurança Ltda.-ME 
 
Descrição do bem 

1. 01(um) Imóvel constituído do lote de terreno próprio sob o nº 01 da 
Quadra nº 26, do Loteamento “Pontal da Ilha”, nas terras 
denominadas “Santa Maria”, situado no Lugar São Raimundo, 
Distrito de Guarapiranga, em São Luís/MA, com as seguintes 
dimensões, limites e áreas: Frente limita-se com a Rua das 
Parreiras e mede 10,00 metros; lateral direita limita-se com a Rua 
dos Cedros e mede 20,00 metros; lateral esquerda limita-se com o 
Lote nº 02 e mede 20,00 metros; fundo limita-se com o Lote nº 05 
e mede 10,00 metros, perfazendo uma área total de 200,00m2, 
registrado sob a matrícula nº 55.813, do Livro nº 02-JN, do 2º 
Cartório de Registro de Imóveis de São Luís/MA 

-Obs.: Consoante teor da certidão da lavra do Oficial de Justiça de ID. 
8e2e9b3, pág. 1, no local existe uma casa construída de andar superior, 
coberta de telha canal, janelas de vidro, e três pontos comerciais no 
térreo, dando a entender que a construção abrange mais que o lote 01. 
-Matrícula: nº 55.813, do Livro nº 2-JN, do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Luís/MA. 
-Total da avaliação do bem: R$ 300.000,00(trezentos mil reais) 
-Localização do bem: Quadra nº 26 do Loteamento Pontal da Ilha, nas 
terras denominadas “Santa Maria”, situado no lugar São Raimundo, 
Distrito de Guarapiranga, São Luís/MA. 
-Ônus/Outras penhoras: Além da penhora relativa aos autos do 
Processo nº 0017035-70.2015.5.16.0003, averbada sob o nº 24, há 
mais 24 penhoras averbadas, todas relativas às Varas do Trabalho do 
TRT 16ª Região. 
 
31. PROCESSO Nº 0043800-33.2005.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 92.189,76 
 
Exequente: Antonio Paulo Cardoso Rodrigues 
Executada: Diedro Engenharia Ltda. - ME 
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Descrição do bem 
1. 01(um) Imóvel constituído de uma casa residencial situada nesta 

Capital, na Rua das Acácias, nº 02, no Bairro Anil, com 
148,55m2, encravado em terreno de domínio pleno, de forma 
regular, medindo 12,00m de frente por 25,50 me de fundos, com 
306,00m2 de área, constituído do Lote nº 02 do Loteamento 
Recanto Jardim Alvorada, confrontando: frente (oeste), a dita Rua 
das Acácias; fundos (leste), com o Lote nº 14, de propriedade da 
vendedora; lado direito (norte), com o lote n 01, de propriedade de 
Dayse Magalhães Lobão; lado esquerdo (sul), com o Lote nº 03, de 
propriedade da vendedora. 

-Matrícula nº 4.314, do Livro nº 2-N, do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Luís/MA. 
-Total da reavaliação do bem: R$ 192.000,00(cento e noventa e dois mil 
reais) 
-Localização do bem: Rua das Acácias, Anil, São Luís/MA. 
-Ônus/Outras penhoras: O imóvel foi caucionado em favor do BNH, 
conforme AV.-20. Mat 4.314; além da penhora para garantia da 
execução processada nestes autos, o imóvel encontra-se penhorado 
para garantia das execuções processadas nos autos dos processos nºs 
439-2005-001, 0244500-83.2005.5.16.0015, 216200-
24.2003.5.16.0002; O imóvel encontra-se em indisponibilidade 
determinada nos autos do Processo nº 2007.37.00.008708-9, em 
trâmite na 4ª Vara da JF/MA. 
 
32. PROCESSO Nº 0049000-16.2008.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 16.724,61 
 
Exequente: Espólio de Adilton Souza Silva - Representado por Lucilane 
de Queiroz Silva 
Executadas: Ativa - Comércio, Representações e Serviços Ltda.-ME e 
outra. 
 
Descrição do bem 

1. 01(um) Apartamento nº 88, localizado no 8º pavimento do 
empreendimento residencial denominado “Vip Apart Residence”, 
situado no domínio útil do terreno acrescido e marinha, 
desmembrado de área maior, resultante da unificação dos lotes 
nºs 10, 11, 21 e 22 da Quadra 100, integrante do Loteamento 
denominado “Expansão Renascença”, Bairro São Francisco, neste 
Município de São Luís/MA, que tomou a denominação de Lote nº 
10 da Quadra 10, à Avenida Colares Moreira, Renascença II, 
identificado como TIPO “C”, com as seguintes dependências e 
áreas: living, quarto social e banheiro, com uma área privativa 
real de 36,80m2, área privativa acessória correspondente a uma 
vaga de garagem de 12,50 m2, área de uso comum real de 28,11 
m2, perfazendo uma área total real de 77,41 m2 ou uma área 
equivalente de construção igual a 63,66 m2 e fração ideal do 
terreno correspondente a 16,68 m2 ou 1,1583%. 
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-Matrícula nº 84.420, do Livro nº 2 – RT, do 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Luís/MA. 
-Valor da Avaliação: R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais) 
-Fiel Depositário: Inácio Pires da Conceição, cônjuge da executada. 
-Localização do bem: Av. Colares Moreira, Renascença II, São Luís/MA 
-Ônus/Outras penhoras: Além da penhora para garantia da execução 
processada nestes autos, o imóvel encontra-se penhorado para garantia 
das execuções processadas nos autos dos processos nºs 1187-2007-
002-16-00, 1075-2007-001-16-00, 1336-2004-001-16-00, 76-2013-
001-16-00, 1916-2005-001-16-00, 1292-2012-001-16-00, 1887/2011-
001-16-00, 1617-2013-001-16-00, 2071-2013-001-16-00, 1424-2007-
015-16-00, 562-2012-003-16-00 e 0016852-13.5.16.0022. 
 
33. PROCESSO Nº 0070200-94.1999.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 690.704,13 
 
Exeqüente(s): Valdecy Gomes de Oliveira + Outros 
Executada: Viação Julle Ltda – José Gerardo de Abreu. 
 
Descrição dos bens 
1. 01(uma) sala comercial de nº 622-A do Bloc “A”, localizada no sexto 

andar do Edifício Monumental, na Av. Colares Moreira, Lote “M”, 
Quadra Dois, Loteamento Boa Vista, Jaracaty, Bairro Renascença, 
nesta Capital, matriculada sob o nº 42.702, do Livro nº 2-HY, do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, com as seguintes 
dimensões, limites e área: Frente para área de circulação; fundo 
com ares pátio interno; lateral direita com a Sala 620-A; lateral 
esquerda, ares da circulaçã0 (J). Área privativa de 33,50m2; área 
comum de 17,53m2; área total de 51,03m2. O bem está avaliado em 
R$ 167.500,00. 

2. 01(uma) sala comercial de nº 623-A, do Bloco “A” localizada no 
sexto andar do Edifício Monumental, na Av. Colares Moreira, Lote 
“M”, Quadra Dois, Loteamento Boa Vista, Jaracaty, Bairro 
Renascença, nesta Capital, matriculada sob o nº 42.706, do Livro nº 
2-HY, do 1º Cartório de Registro de Imóveis desta Capital, com as 
seguintes dimensões, limites e área: Frente para área de circulação; 
fundo com ares de circulação (A); lateral direita com ares de 
circulação (J); lateral esquerda limita-se com a sala 621-A. Área 
privativa de 33,50m2; área comum de 17,53m2; área total de 
51,03m2. O bem está re-avaliado em R$ 167.500,00, conforme teor 
da certidão de fl. 574 dos autos do processo em epígrafe. 

3. 01(um) apartamento nº 201, do Edifício João Muniz III, matrícula nº 
31.814 do Livro nº 2-FQ, do 1º Cartório de Registro de Imóveis desta 
Capital, situado no segundo pavimento do Edifício João Muniz III, à 
Av. Projetada, Quadra 05, Lote 01, Praia do Calhau, nesta Capital, 
com as seguintes descrições e dimensões: Área de uso comum de 
118m2; área privativa: 276m2; área total de 354m2; fração ideal do 
terreno foreiro da União: 16,68%. Dependências: varanda, três 
áreas livres cobertas, sala de estar e jantar, hall’s de circulação, sala 
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íntima, cozinha, três dormitórios e duas vagas de garagem. O bem 
está avaliado em R$ 400.000,00. 

-Total da avaliação dos bens: R$ 735.000,00 (setecentos e trinta e cinco 
mil reais). 
-Ônus/Outras penhoras: Não indicado. 
 
34. PROCESSO Nº 0091200-07.2009.5.16.0001 
Valor da dívida: R$ 3.638.190,02 
 
Exeqüente(s): Evaldo Cruz Sá + Outros 
Executada: Exata – Vigilância Privada Ltda. 
 
Descrição do bem 
1. 01(um) imóvel situado na Av. Presidente Médice, s/nº, nas 

proximidades do Bairro de Fátima, São Luís/MA, com as seguintes 
dimensões, limites e área: do ponto A ao ponto B, limita-se com a 
Av. Presidente Médice, medindo 52,10m; do ponto B ao C, limita-se 
com o Lote 88, medindo 89,36m; do ponto C ao ponto D, limita-se 
com o Rio das Bicas, medindo 38,11m; do ponto D ao E, limita-se 
com o Rio das Bicas, medindo 20,66m; do ponto E ao F, limita-se 
com o Rio das Bicas, medindo 50,37m; do ponto F ao A, limita-se 
com quem de direito, medindo 96,10m. O terreno tem área 
equivalente a 7.688,58m2 e a configuração geométrica de um 
polígono irregular. 

-Matrícula nº 3.421, do Livro nº 3-A (Registro Auxiliar), do 2º Cartório 
de Registro de Imóveis de São Luís/MA. 
-Total da avaliação do bem: R$ 1.436.153,70(um milhão quatrocentos e 
trinta e seis mil cento e cinqüenta e três reais e setenta centavos). 
-Benfeitorias não averbadas: uma estrutura de galpão sem cobertura. 
-Localização do bem: Av. Presidente Médice, s/nº, nas proximidades do 
Bairro de Fátima, São Luís/MA. 
-Ônus/Outras penhoras: Não indicado. 
 
35. PROCESSO Nº 0018246-73.2017.5.16.0003  
Valor da dívida: R$ 7.780,85 (em 31.07.2018) 
 
Exequente: FERNANDA COSTA POLARY 
Executado(a): ESPAÇO CONFORTO EIRELI E OUTROS 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 02(duas) camas Box Gold Pocket, medindo 2,03x1,93, soft flex, cada 

uma no valor de R$ 3.650,00(três mil seiscentos e cinquenta reais), 
totalizando R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais). 

2. 01(um) painel cabeceira, florida, medindo 1,40m, Sono Bom, 
avaliado em R$ 495,00(quatrocentos e noventa e cinco reais). 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 7.795,00 (sete mil setecentos e 
noventa e cinco reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Av. Jerônimo de Albuquerque, nº 304, 
Angelim, São Luís-MA. 
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-Depositário fiel: José de Ribamar Brito Santos Dias 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 
 
36. PROCESSO Nº 0016510-60.2017.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 18.000,00 (em 02.04.2018) 
 
Exequente: ANA CAROLINA AURELIANO SANTOS 
Executado(a): TG FERREIRA EIRELI 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1.  200(duzentas) películas de vidro para celular, cada uma avaliada 

em R$ 39,00 (trinta e nove) reais, totalizando R$ 7.800,00(sete mil e 
oitocentos reais). 

2. 51(cinquenta e uma) capas para tablet, cada uma avaliada em R$ 
99,00 (noventa e nove reais), totalizando R$ 5.049,00(cinco mil e 
quarenta e nove reais). 

3. 22(vinte e dois) cabos, verde (marca), para Iphone, tipo C e V8 / 16 
(dezesseis) cabos Belkim V8 / 05 (cinco) cabos Samsung S8 / 07 
(sete) cabos de Dato Turbo Motorola/ 05 (cinco) phones de ouvido 
Dotcell DC F16 / 07 (sete) cabos USB Belkim 1.2m 4FT/ 07 (sete) 
cabos reforçados V8; sendo cada unidade dos referidos produtos 
avaliada em R$ 79,00 (setenta e nove reais), totalizando R$ 5.451,00 
(cinco mil quatrocentos e cinqüenta  e um reais). 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 18.300,00(dezoito mil e trezentos 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Loja nº 104-B, Shopping da Ilha, São Luis-
MA. 
-Depositário fiel: Maria da Conceição Rodrigues dos Santos 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
37. PROCESSO Nº 0017381-55.2014.5.16.0003 
Valor da dívida: 5.795,78 (em 31/08/2018) 
 
Exequente: EURÍPEDES DE SÁ SERRÃO 
Executado(a): HENRIQUE SERVIÇOS / S e B SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA e OUTROS. 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 01(uma) Rampa PN vermelho, capacidade 4.500 KG, número de 

série 1045/0112PN, marca NOFMANN, usada, avaliada em R$ 
6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Estrada de Ribamar, nº 172, Forquilha, São 
Luís-MA. 
-Depositário fiel: Carlos Henrique Tavares Fortes 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
38. PROCESSO Nº 0017638-18.2017.5.16.0022 
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Valor da dívida: R$ 15.000,00 (em 14.06.2018) 
 
Exequente: ODENILDE RODRIGUES 
Executado(a): SOCIEDADE INDUSTRIAL GRÁFICA LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 01(um) Máquina Gráfica, marca Guarani, elétrica, em bom estado, 

avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua da Palma, nº 106, Centro, São Luis-MA. 
-Depositário fiel: Ary Padilha Rabelo Pinho 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
39. PROCESSO Nº 0016367-71.2017.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 3.000,00 (em 10.05.2018) 
 
Exequente: ANA VALDENE JOSUE GOMES 
Executado(a): ESPAÇO FITNESS ACADEMIA LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 01(um) aparelho adutor/abdutor, Hiperfitness, com 18 peças de 

peso, banco vermelho, tubulação cinza, usado, avaliado em R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Av. 13, Quadra 57, nº 05, Maiobão, Paço do 
Lumiar_MA. 
-Depositário fiel: Alessandra da Silva 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
40. PROCESSO Nº 0017435-90.2016.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 6.000,00 (em 19.02.2018) 
 
Exequente: MAGDA FERNANDA DE SOUSA MORAES 
Executado(a): BT ACESSÓRIOS LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 13(treze) capas para Tablet , cada uma avaliada em R$ 99,00 

(noventa e nove reais), totalizando R$ 1.287,00 (um mil duzentos e 
oitenta e sete reais). 

2. 150(cento e cinquenta) películas de vidro para celular, cada uma 
avaliada em R$ 39,00 (trinta e nove reais) , totalizando R$ 5.850,00 
(cinco mil oitocentos e cinqüenta reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 7.137,00 (sete mil cento e trinta e 
sete reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Loja nº 104-B, Shopping da Ilha, São Luis-
MA. 
-Depositário fiel: Maria da Conceição Rodrigues dos Santos 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 
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41. PROCESSO Nº 0017565-46.2017.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 15.000,00 (em 13.03.2018) 
 
Exequente: SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO 
MARANHÃO 
Executado(a): CENTRO DE MEDICINA E DIAGNÓSTICO LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 01(um) Aparelho de Ultrassonografia, marca Medison SA 8.000 Ex 

prime, desativado, avaliado em R$ 17.000,00(dezessete mil reais). 
-Total da avaliação do bem(ns): R$ 17.000,00(dezessete mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua do Passeio, nº 365, Centro, Hospital 
Português, São Luis-MA. 
-Depositário fiel: Regina Célia Gouveia Cunha 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
42. PROCESSO Nº 0017393-41.2016.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 3.975,00 (em 04.09.2017) 
 
Exequente: JOÃO ELITON FERREIRA SOUZA 
Executado(a): TANGUARA ENGENHARIA LTDA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 02(duas) Betoneiras, marca MENEGOTTI, 400 LT , Profissional, 

capacidade tambor 400 LT, capacidade de mistura 310 LT, 
quantidade de ciclo p/ hora 15, produção horária estimada de 
concreto 4,64m3, trifásicas, avaliadas cada uma em R$ 3.000,00 
(três mil reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 6.000,00(seis mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Rua Belira, nº 40, Loja 10, Maioba 
Mocajituba, Paço do Lumiar-MA. 
 -Depositário fiel: Nelson Carlos Mendes Ericeira 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
43. PROCESSO Nº 0016858-20.2013.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 4.614,64  (em 30.06.2017) 
 
Exequente: DAIANA CARDOSO PEREIRA 
Executado(a): P.T. MAIA 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 01(um) conjunto de estofados de 02 e 03 lugares, na cor azul, 

avaliado em R$ 500,00(quinhentos reais). 
2. 01(uma) TV de 32 polegadas, CCE, LED, avaliada em R$ 500,00 

(quinhentos reais). 
3. 01(um) microondas, 26 litros, marca LG, avaliado em R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 
4. 01(uma) mesa em madeira, avaliada em R$ 800,00(oitocentos reais). 
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5. 10(dez) cadeiras de plástico, marca Tramontina, avaliadas em R$ 
500,00(quinhentos reais).  

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 2.700,00(dois mil e setecentos 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua onze de outubro, nº 143, Monte 
Castelo, São Luis-MA. 
-Depositário fiel: César Roberto da Cruz Maia 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 
 
44. PROCESSO Nº 0017343-96.2017.5.16.0016 
Valor da dívida: R$ 25.636,91  (em 30/06/2016) 
 
Exequente: LEILIANE MENDES SANTOS 
Executado(a): COOPERATIVA DOS TÉCNICOS DE PROCESSAMNETO 
DE DADOS LTDA/ MÁRCIO DE JESUS SOARES BRANDÃO E OUTRO 
 
Descrição do bem: 
1. 01(um) Imóvel de matrícula Registro Geral nº 41.664 – Livro nº 2 HS 

do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Luis-MA, tratando-se 
de 01(um) apartamento tipo duplex, situado no Bloco 06 sob o nº 
304, localizado no 3º pavimento do Condomínio Residencial 
BARRAMAR, no domínio útil do terreno Nacional interior, resultante 
da unificação dos lotes 01 a 14 da Quadra I do Loteamento Alterosa, 
localizado no lugar calhau, neste município, com as seguintes 
dependências e áreas: sala de estar/jantar, dois dormitórios sociais, 
sendo uma suíte, quarto e banheiro de empregada, cozinha e área 
de serviço, hall de circulação, além de sala de estar e terraço na 
parte superior, com uma área privativa de 121,68m2, área de uso 
comum de 56,48m2, perfazendo uma área de 178,16m2. 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 220.000,00(duzentos e vinte mil 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): imóvel 
-Depositário fiel: Márcio de Jesus Soares Brandão 
-Ônus/Outras penhoras: Hipoteca em favor da CEF – Caixa Econômica 
Federal. Penhora (Processo nº 0016778-38.2017.5.16.0015  / 5ª Vara 
do Trabalho de São Luis-MA).  

                                       
45. PROCESSO Nº 0117900-17.2005.5.16.0015 
Valor da dívida: R$ 26.150,31 (em 31/03/2017) 
 
Exequente: JOSÉ JEOVAH ROCHA SANCHES 
Executado(a): CONTEMA – CONSTRUÇÃO TERRAPLANAGEM E MEC. 
AGRÍCOLA LTDA. 
 
Descrição do bem 
1. 01(um)Imóvel de Matrícula Registro Geral nº 8965 – Folha 57 do 2º 

Cartório de Registro de Imóveis de São Luis-MA, constituído de uma 
área de terras próprias, desmembrada de área maior, situada no 
lugar Tibiri, à margem da BR 135, sentido São Luis-Teresina, KM 
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05, nesta capital. Característica da área: Do marco nº 1 com ângulo 
interno de 90º em direção ao norte, estremando com terreno de José 
Maurício Ribeiro, até o marco nº 2, mede 180,30m do marco nº 2, 
com ângulo interno de 90º em direção ao oeste até o marco nº 3, 
estremando com José Maurício Ribeiro, mede 100m do marco nº 3, 
com ângulo interno de 90º, em direção ao sul, estremando com José 
Maurício Ribeiro, mede 180,20m; Do marco nº 4 com ângulo interno 
de 90º- em direção ao leste , fechando o polígono ao marco nº 1, 
estremando com a Rua Boa Esperança, mede 100m, tendo a 
configuração geométrica de um retângulo um perímetro de 560,50m 
linear e uma área de 18.644,00m2.  

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 246.660,12(duzentos e quarenta e 
seis mil seiscentos e sessenta reais e doze centavos). 
-Localização do(s) bem(ns): imóvel 
-Depositário fiel: Ariston Rodrigues de Oliveira Filho 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
46. PROCESSO Nº 0017436-69.2015.5.16.0003 
Valor da dívida: R$ 70.022,32  (em 31/08/2013) 
 
Exequente: ELZI ANACLETO BRAZ 
Executado(a): ATRIUM SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA 
 
Descrição do bem: 
1.01(um): Imóvel de matrícula Registro Geral nº 2769 – Livro nº 2-H do 

2º Cartório de Registro de Imóveis de São Luis-MA, constituído da 
casa residencial nº 64, Rua Conde D’eu, bairro Monte Castelo, nesta 
cidade, com garagem, varanda, hall, sala de estar, sala de jantar, 
toilette, copa-cozinha, área de serviço, quarto de empregada, WC, 
depósito, circulação, jardim, circulação, quatro quartos, dois 
banheiros, closet, com área construída de 230,10m2, em terreno 
próprio, Lote 23 – frente mede 12m, lateral direita 38,70m, lateral 
esquerda mede 28,70m, fundo mede 12,00m e a metade do Lote 24, 
mede 6,00m, lateral direita, mede 30m, lateral esquerda 30,00m, 
fundo mede 6,00m. 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 699.198,25(seiscentos e noventa e 
nove mil cento e noventa e oito reais e vinte cinco centavos). 
-Localização do(s) bem(ns): imóvel 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 

 
47. PROCESSO Nº 0016674-88.2018.5.16.0022 
Valor da dívida: R$ 174.720,12  (em 21/05/2018) 
 
Exequente: UNIÃO FEDERAL  (PGFN) 
Executado(a): VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA / MARCELO MARANHÃO 
VIEIRA DA CUNHA E OUTRO. 
 
Descrição do bem: 
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1. 01(um) veículo HYUNDAI Santa Fé V6, prata, placa JUT 8393, ano 
2007/modelo 2008, avaliado em R$ 27.000,00(vinte e sete mil 
reais).  

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 27.000,00(vinte e sete mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): VIP - Leilões 
-Depositário fiel: VIP - Leilões 
-Ônus/Outras penhoras:  - Arrendamento (Banco Panamericano 
Arrendamento Mercantil S/A). O bem se encontra com restrição ativa 
junto ao RENAJUD relativa ao Processo nº 00010896420125080107 / 
1ªVT de Marabá-PA. 
 
48. PROCESSO Nº 0067600-49.2012.5.16.0001 
Valor da dívida: R$ 33.878,01 (em 30/06/2018) 
 
Exequente: LUZIANA SILVA MENDES 
Executado(a): FEITOSA E SIMÕES LTDA E OUTROS 
 
Descrição do bem: 
1. 01(um) veículo Renault/Clio, 1.0, 16vs, Placa JWW 4754, 

ano/modelo 2003/2003, em péssimo estado de conservação. 
-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 4.000,00(quatro mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): VIP - Leilões 
-Depositário fiel: VIP - Leilões 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 
 
49. PROCESSO Nº 0016422-53.2015.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 19.493,13 (em 29/03/2019) 
 
Exequente: GONÇALO GASPAR JÚNIOR 
Executado(a): URBANA EMP. E ENG. LTDA / ADALBERTO CORDEIRO 
FURTADO E OUTROS 
 
Descrição do(s) bem(ns): 
1. 04(quatro) cadeiras de piscina deitar, brancas, de fibra, avaliadas 

em R$ 500,00 (quinhentos reais) cada uma, perfazendo um total de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

2. 02(dois) conjuntos, contendo mesa redonda, tampo granito, pés de 
alumínio e 04 (quatro) cadeiras de fibra branca, pés de alumínio, 
avaliados cada conjunto em R$ 1.500,00(um mil e quinhentos 
reais), perfazendo um total de R$ 3.000,00(três mil reais) 

3. 01(um) conjunto composto de 02 (dois) sofás, 02 (duas) poltronas e 
01(uma) mesa retangular, em fibra, avaliado em R$ 5.000,00(cinco 
mil reais). 

-Total da avaliação do(s) bem(ns): R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua Raul Pereira, nº 14, Jardim Paulista, 
Olho D’água, São Luis-MA. 
-Depositário fiel: Adalberto Cordeiro Furtado 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 
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50. PROCESSO Nº 0017655-22.2014.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 12.600,00 (em 09/02/2017) 
 
Exequente: ALGIANNA RICYLIA BRASIL PEREIRA ESTRELA 
Executado(a): IDEP (SFO RIBEIRO – ME) E OUTROS 
 
Descrição do bem: 
1.01(um) veículo FIAT/UNO ECONOMY , ano/modelo 2011/2012, 

placa NXG 0929, 04 portas, ar-condicionado, vidros elétricos. 
-Total da avaliação do bem(ns): R$ 12.500,00(doze mil e quinhentos 
reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua São Raimundo, Quadra 29, nº 09, 
Jardim Eldorado-Turu, São Luis-MA. 
-Depositário fiel: Silvia Fernanda O. Ribeiro 
-Ônus/Outras penhoras: Não consta informação. 
 
51. PROCESSO Nº 0017498-15.2015.5.16.0002 
Valor da dívida: R$ 3.562,09 (em 28/06/2019) 
 
Exequente: RAIMUNDO LOPES DE SOUSA FILHO  
Executado(a): SENTINELA SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA  
 
Descrição do bem: 

1. 01(um) veículo FIAT/UNO Vivace 1.0, ano/modelo 2012/2012, 
Placa NXK 9785. 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 13.000,00 (treze mil reais) 
-Localização do(s) bem(ns): Rua 06, Quadra 09, nº 76, COHATRAC V, 
São José de Ribamar-MA. 
-Ônus/Outras penhoras: Restrições RENAJUD ativas relativas aos 
Processos: -1931/2012(5ªVT São Luis-MA), nº 00282008220135160004 
(4ªVT São Luis-MA), nº 01037001320115160009 (VT Caxias-MA) 
 02042002220135160008 (VT Bacabal-MA), 00162806020135160021 
(Vara do Trabalho de Pedreiras-MA) 00162789020135160021 (VT 
Pedreiras-MA) 00164381820135160021 (VT Pedreiras-MA), 
00936003120135160008 (VT Bacabal-MA), 00162381120135160021 
(VT Pedreiras-MA), 00164390320135160021 (VT Pedreiras-MA), 
00164364820135160021 (VT Pedreiras-MA), 00162880320145160021 
(V T Pedreiras-MA), 00162814520135160021 (VT Pedreiras-MA), 
00162412920145160021 (VT Pedreiras-MA), 00162416320135160021 
(V T Pedreiras-MA), 00164608920165160015 (5ªVT São Luis-MA), 
00164347820135160021 (VT Pedreiras-MA), 00164408520135160021 
(VT Pedreiras-MA), 00162554720135160021(VT Pedreiras- MA), 
00164339320135160021 (VT Pedreiras-MA), 
00164356320135160021(VT Pedreiras-MA),00164321120135160021 
(VT Pedreiras-MA), 00174026820135160002 (2ªVT São Luis-MA), 
00163533220135160021 (VT Pedreiras-MA),  1003462420154013700 
(4ªVara da Justiça Federal de São Luis-MA). 

 
52. PROCESSO Nº 0016093-70.2017.5.16.0002 
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Valor da dívida: R$ 11.818,48 (em 30/04/2019) 
 
Exequente: KARLA PATRÍCIA SILVA MEDEIROS 
Executado(a): ICEP – INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO E ENSINO PROF. 
EIRELI E OUTROS 
 
Descrição do bem: 

1.- 01 (um) veículo GM CAPTIVA Sport FWD, ano/modelo 
2009/2010, Placa NMZ 1003, em estado regular de conservação. 

-Total da avaliação do bem(ns): R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
-Localização do(s) bem(ns): Rua das Cegonhas, nº 03, Cond. La Ville, 
Casa 15, Parque Atlântico, São Luis-MA. 
-Depositário fiel: Adriana Oliveira Carvalho 
-Ônus/Outras penhoras: - Alienação Fiduciária (CEF – Caixa 
Econômica Federal), Restrições RENAJUD ativas relativas aos 
Processos: 0016680-89.2017 (3ª VT São Luis-MA), 
00167241720175160001 (1ª VT São Luis-MA), 
00174265720175160002 (2ª VT São Luis-MA), 
00160937020175160002 (2ª VT São Luis-MA) 
 


