
LISTA NAJ   – LEILÃO 16/10/2018

1ª VFC: 
01) AÇÃO ORDINÁRIA/TRIBUTÁRIA nº. 0004591-25.2012.4.02.5001

BEM(NS): 01 (uma) Máquina plaina quatro faces, marca Weinig, 220 Volts, em bom estado de conservação.

02) AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº. 0500581-36.2016.4.02.5001

BEM(NS): 01) 01 (um) Aparelho de ar condicionado Springer Silentia, 19.000 BTU’s, controle manual, em bom
estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 02) 01 (um) Aparelho de ar
condicionado Springer Mundial, 18.000 BTU’s, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais); 03) 01 (um) Aparelho de ar condicionado Springer Innovare, 18.000 BTU’s,
em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais);  04)  02 (duas)
Mesas de escritório em granito preto, medindo 1,80m (comprimento) x 0,80m (largura) x 0,75m (altura), em bom
estado de conservação, avaliada cada uma em R$ 1.100,00, totalizando R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);
05)  01 (uma) Mesa de escritório em granito preto, medindo 2,12m (comprimento) x 1,00m (largura) x 0,76m
(altura), em bom estado de conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).01) 01 (um) Aparelho
de  ar  condicionado  Springer  Silentia,  19.000  BTU’s,  controle  manual,  em  bom  estado  de  conservação  e
funcionamento, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 02) 01 (um) Aparelho de ar condicionado Springer
Mundial, 18.000 BTU’s, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e
cinquenta reais); 03) 01 (um) Aparelho de ar condicionado Springer Innovare, 18.000 BTU’s, em bom estado de
conservação e funcionamento, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais); 04) 02 (duas) Mesas de escritório em
granito preto, medindo 1,80m (comprimento) x 0,80m (largura) x 0,75m (altura), em bom estado de conservação,
avaliada cada uma em R$ 1.100,00, totalizando R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais);  05)  01 (uma) Mesa de
escritório em granito preto, medindo 2,12m (comprimento) x 1,00m (largura) x 0,76m (altura), em bom estado de
conservação, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

      

1ª VFCRIM

01) AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL CRIMINAL no. 0501242-78.2017.4.02.5001

BEM(NS): 01 (um) Veículo marca/modelo TOYOTA PRIUS 2, placa OYH-7409, ano/modelo 2013/2013, cor
preta,  renavam  01006115789,  gasolina/elétrico,  com  ar-condicionado,  direção  hidráulica,  vidros/trava  e
retrovisores elétricos, câmara de ré, sensor de chuva, bancos de couro, freio ABS, airbags, bancos e volante com
regulagem  de  altura,  cd  player,  com  arranhões  no  para-choque  dianteiro  e  em  porta  traseira  esquerda,
apresentando o parachoque traseiro avariado (trincado), todo o interior em ótimo estado, e, em verificação geral,
em muito bom estado de conservação. Avaliado em R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), em 10 de agosto de
2018.

1ª VFEF
01 – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL nº. 0000559-69.2015.4.02.5001

BEM(NS): 01  (um)  Freezer  Metal  Frio,  modelo  DA550,  cód.  DA550B2352  R.G  10  8  3092328292  -8,
apresentando problemas de funcionamento, sofrendo de desligamentos intermitentes, estando atualmente parado
e sem uso por esse motivo, em péssimo estado.



02 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0001182-89.2013.4.02.5006

BEM(NS): 01 (um) Compressor Atlas Copco GA 160, todo reformado, em bom estado de conservação e
funcionamento.

03 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0001261-68.2013.4.02.5006

BEM(NS): 01 (um) Caminhão marca VW, modelo 24.250 CNC 6X2, ano de fabricação e modelo 2009/2009,
placas MSU-6367, cor predominante branca, à diesel, Renavam nº. 173601855, com tanque com capacidade de
23.00T,  potência  de  250  CV, já  depreciado  pelo  tempo  e  pelo  uso,  em  bom  estado  de  conservação  e
funcionamento, porém sujo, com alguns riscos e arranhões por toda lataria.

04 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0001627-95.2008.4.02.5002

BEM(NS): 01) (uma) Máquina industrial de costura reta, marca Singer, modelo 191D 300A, cor verde musgo,
sistema automático de lubrificação, uma agulha, duas linhas em bom estado de conservação, avaliado em R$
800,00 (oitocentos reais), em 06 de agosto de 2018; 02) 01 (uma) Máquina industrial de costura reta, marca Elgin
Brother, modelo DB2/B755/5, cor cinza, sistema automático de lubrificação, uma agulha, duas linhas, em bom
estado de conservação, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), em 28 de setembro de 2016.

05 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0001680-84.2005.4.02.5001

BEM(NS): Sala comercial nº. 202 do Edifício Camburi Center, situado na Rua Otávio Queiroz com Manoel
Veloso e Praça nº. V, em Jardim da Penha, nesta Capital, contendo sala e banheiro e fração ideal de 0,0178 do
terreno constituído pelo lote nº. 3 da quadra I, bloco H, com área de 585,00m² (quinhentos e oitenta e cinco
metros quadrados) e o perímetro de 104,59 metros desmembrado da propriedade denominada Sítio Queiroz ou
Mata da Praia, dividindo-se pela frente com a Praça V; pelos fundos com os lotes nº. 2 e 4; por um lado com a
Rua C e pelo outro lado com a 2ª Avenida. Obs.: A sala tem apenas uma porta de entrada e duas janelas a direita
e um banheiro. Imóvel matriculado sob o nº. 36.246 no Cartório de Registro de Imóveis da 3ª zona da Comarca
de Vitória/ES.

06 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0002204-56.2011.4.02.5006

BEM(NS): 01 (uma) Caminhonete marca GM, modelo D20 Conquest, cor branca, ano de fabricação e modelo
1992/1992, placas MRO-0800, Renavam 00278200370, a diesel, em bom estado de conservação, porém sem
funcionamento, com bateria arriada.

07 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0002394-63.2013.4.02.5001

BEM(NS): 01 (um) Veículo marca VW, modelo Saveiro 1.8, ano de fabricação e modelo 2001/2001, placas
MTK-0136,  cor  cinza,  Renavam  nº.  760444668,  a  gasolina,  em  péssimo  estado  de  conservação,  sem
funcionamento há mais de cinco anos, com muita poeira, riscos, ferrugem e arranhões no entorno da lataria e
pára-choques; com o painel interno todo quebrado, volante com mofo e pneus vazios.

08 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0002992-80.2014.4.02.5001

BEM(NS): 01 (um) Veículo, tipo caminhonete, marca/modelo FORD/COURIER 1.6 L, placas MRZ-9601,
ano de fabricação e modelo 2002/2002,  com ar condicionado, trava elétrica,  direção hidráulica,  cor branca,
Chassi  9BFNSZPPA28002456,  Renavam  nº.  776808273,  em  razoável  estado  de  conservação,  porém  com
diversos riscos na lataria, trincado na lateral direita, raspado no parachoque na lateral direita, com estepe em mau
estado; sem funcionamento há mais de dois anos, com pintura danificada pelo tempo, bem como ferrugens
acarretadas pela maresia.

09 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0003441-24.2003.4.02.5001

BEM(NS): Um imóvel consistente em um lote de terreno, não edificado, com as seguintes especificações: lote
nº.  07 da quadra B, medindo 201,30m² (duzentos e um metros e trinta centímetros quadrados),  situado no
loteamento denominado Vista Alegre, Município de Cariacica/ES, confrontando-se pela frente com a Rua Castro
Alves em 11,00 metros, pelos fundos com o lote nº. 05 em 11,00 metros, pelo lado direito com o lote nº. 06 em
18,30 metros e pelo lado esquerdo com o lote nº. 08 em 18,30 metros, perfazendo o perímetro de 58,60 metros.



Obs.: O imóvel esta localizado em rua sem pavimentação e a cerca de 100,00 metros da rua de acesso ao bairro.
Imóvel matriculado sob o nº. 48.490 no Cartório de Registro de Imóveis do 1ª Ofício de Cariacica/ES.

10 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0004129-83.2003.4.02.5001

BEM(NS): Um lote  de  terreno nº.  11 da quadra 07,  com área de  216,00m² (duzentos  e dezesseis  metros
quadrados), situado em Santa Mônica, neste Município, confrontando-se pela frente com a Rua 20, Lado Direito
com o lote 13, lado esquerdo com o lote 09 e fundos com o lote 12. Benfeitorias: Uma quadra poliesportiva,
com 3 arquibancadas, com dois banheiros (masculino e feminino), além de bebedouro e uma pequena cantina. A
quadra encontra-se em bom estado de conservação, tendo sido instalado refletores novos recentemente, além de
ter sido pintada. Imóvel próximo da avenida principal do bairro, comércio, padaria e farmácia. Obs.: A quadra,
está edificada sobre 02 lotes, sendo os lotes nº. 11 e lote nº. 13, entretanto, apenas o lote nº. 11 está penhorado.
Imóvel matriculado sob o nº. 33.833 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona da Comarca de
Vila Velha/ES.

11 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0004164-91.2013.4.02.5001

BEM(NS): 01 (um) Veículo marca Toyota, modelo Camry LE, cor azul, ano de fabricação e modelo 1997/1998,
placas MPV-1614, Renavam nº. 00696666146, a gasolina, com os seguintes acessórios: ar condicionado, direção
hidráulica, vidros e travas elétricas, alarme, retrovisor elétrico, câmbio automático, air bags, bancos em veludo,
rodas  de  liga  leve,  farol  de  neblina  e  freios  ABS,  veículo  em  razoável  estado  de  conservação,  mas  sem
funcionamento, não sendo possível  testar  o motor, com bateria  arriada,  lanterna  dianteira  quebrada,  antena
traseira quebrada, bem como mofo no volante e algumas partes interna.

12 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0006679-41.2009.4.02.5001

BEM(NS): 01 (um) Veículo marca Hyundai, modelo Tucson GLS 27L, ano de fabricação e modelo 2007/2008,
placas MSC-0607,  Renavam nº.  962887056,  completo, automático, cor preta,  à  gasolina,  em bom estado de
conservação, com diversos riscos leves na lataria,  retrovisor esquerdo e para-choques raspados;  amortecedor
direito traseiro batendo, marcha ré demorando para funcionar e vazando óleo por baixo do motor ao parar.
OBS: O veículo, após algum tempo de uso, esquenta e desliga.

13 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0007997-20.2013.4.02.5001

BEM(NS): 01)  01 (um) Caminhão marca M.Benz, modelo L1622, cor branca, ano de fabricação e modelo
2001/2001, placas MQT-3440, Renavam nº. 769483615, carroceria aberta, em razoável estado de conservação,
avaliado em R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), em 26 de outubro de 2017; 02) 01 (uma) Carreta semi-
reboque SR/Randon, cor azul,  ano de fabricação e modelo 1981/1981, placas MSD-2863, carroceria aberta,
Renavam nº.  275815897,  Chassi  53899REM,  em razoável/precário  estado  de  conservação,  avaliado em R$
15.000,00 (quinze mil reais), em 26 de outubro de 2017; 03) 01 (um) Caminhão Trator Mercedes-Benz/LS 1634,
ano  de  fabricação  e  modelo  2008/2009,  cor  branca,  Placas  MSH-4459,  Renavam  nº.  986983160,  Chassi
9BM6950539B623120, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 18 de janeiro de 2018.

14 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0008880-55.1999.4.02.5001

BEM(NS): Um lote  sob nº.  05  da  quadra  82,  sito  em Cobilândia,  Vila  Velha/ES, com área  de  350,00m²
(trezentos e cinquenta metros quadrados), confrontando-se pela frente com a Rua 27 (Rua Brasilândia); Fundos
com parte do lote 02;  lado direito com o lote 06 e lado esquerdo com o lote 04.  Obs.:  Não há nenhuma
construção no lote, localizado em rua com pavimentação, iluminação pública e a cerca de 300,00 metros da
principal avenida do bairro. Imóvel matriculado sob o nº. 1566 no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª zona da
Comarca de Vila Velha/ES.

15 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0009237-44.2013.4.02.5001 

BEM(NS): Sala nº. 302 do Edifício Jusmar, com a área de 55,072765m², inclusive área comum e a fração ideal
correspondente a 0,002930 da fração ideal de 0,0890952 do terreno constituído pelos lotes 03 e 06 da Quadra G,
do Plano de Urbanização da Esplanada Capixaba, medindo cada um deles a área de 593,87m², confrontando-se
pela frente com a Avenida Princesa Isabel, Rua Aristides Campos, Praça Getúlio Vargas e quem mais de direito.
Obs.:  O imóvel encontra-se fechado e sem uso. Imóvel matriculado sob nº. 7074 do Cartório de Registro de



Imóveis da 1ª Zona de Vitória/ES. 

16 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0009847-03.1999.4.02.5001 

BEM(NS): 01  (um)  Veículo  marca  Fiat,  modelo  Uno  Mille  Fire,  cor  verde,  ano  de  fabricação  e  modelo
2003/2004,  placas MPB-6524,  Renavam 810019280,  em bom estado de conservação e funcionamento, com
alguns riscos e arranhões leves, banco do motorista com furos, volante descascando e amortecedores dianteiros
fazendo barulho.

17 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0011183-85.2012.4.02.5001

BEM(NS): Sala P-03, localizada no pavimento Pilotis do Edifício Alphaville Trade Center, situado à Rua Major
Clarindo Fundão com Praça San Martin, nº. 84, Praia do Canto, Nesta Capital, possuindo dois banheiros e uma
copa, e respectiva fração ideal de 0,021139 do terreno constituído pelos lotes nº. 09 e 10, da Quadra A, com a
área  de  1.199,00m²  (um  mil,  cento  e  noventa  e  nove  metros  quadrados).  Obs.:  A  sala  P-03  possui
aproximadamente 80,00m² (oitenta metros quadrados).  Obs1.:  A sala é composta por 01 recepção mista, 05
salas, 01 banheiro masculino, 01 banheiro feminino, 01 área de circulação. Imóvel matriculado sob o nº. 36.444
Cartório de Registro de Imóveis da 2ª zona da Comarca de Vitória/ES.

18 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0011408-71.2013.4.02.5001 

BEM(NS): 01 (um) Balcão Frigorifico versátil confeitaria Polaris, modelo GBSP-140AZ, em estado regular de
conservação e funcionamento normal.

19 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0014975-52.2009.4.02.5001

BEM(NS): 01 (uma) Motocicleta, marca Sundown, modelo Future 125cc, cor preta, ano de fabricação e modelo
2008/2008, placas MSG-2769, Renavam 978347161, a gasolina, em péssimo estado de conservação, não sendo
possível testar o motor, pois está sem funcionamento, com bateria arriada, banco rasgado por cachorros; painel,
retrovisores e para-lama quebrados.

20 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0015515-56.2016.4.02.5001 

BEM(NS): 01 (um) Veículo marca Peugeot, modelo 206 1.6 Allure FX, ano de fabricação e modelo 2007/2008,
placas  MRR-2738,  Renavam  nº.  942271424,  flex,  cor  cinza,  em  péssimo  estado  de  conservação,  sem
funcionamento há 2 anos, com riscos, ferrugem e arranhões na pintura no entorno da lataria e pára-choques;
com um amassado na parte lateral direita dianteira; com mofo na parte interna e pneus em ruim estado.

21 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0016927-16.2016.4.02.5003 

BEM(NS): 01 (um) Veículo marca Iveco, modelo Dayly 70C16HDCD, ano de fabricação e modelo 2011/2011,
cor  branca,  placas  OVJ-0959,  Renavam nº.  567387160,  chassi  93ZC68B01B8429844,  em regular  estado  de
conservação. 

22 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0020840-12.2016.4.02.5001

BEM(NS): 01  (um)  Veículo  tipo  Auto  Hidro-Químico  (AHQ),  marca  M.  Benz,  modelo  ATRO2729K
MITREMB, ano  de  fabricação  e  modelo  2014/2014,  placas  PPH-2967,  Renavam  1054187387,  veículo  de
combate à incêndio, em ótimo estado de conservação e funcionamento.

23 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0036476-18.2016.4.02.5001

BEM(NS): 01 (um) Reboque modelo Free Hobby FH 2, ano de fabricação e modelo 2008/2008, placas MRZ-
1814, cor prata, Chassi 941CG05318C000509, Renavam 990875938.

24 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0038106-12.2016.4.02.5001 

BEM(NS): 01 (um) Caminhão marca Mercedes Benz, modelo Atego 1725, cor predominante vermelha, ano de
fabricação e modelo 2010/2010, placas MTU-7138, chassi 9BM958074AB717874, Renavam 261412167, a diesel,
em ótimo estado de conservação e funcionamento.



25 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0500084-48.2018.4.02.5002

BEM(NS): 01 (um) Veículo marca M.Benz, modelo LP 321, ano de fabricação e modelo 1963/1963, placas
MQH-3078,  Renavam  nº.  276318471,  Chassi  3210770812644,  cor  azul,  a  diesel,  em  regular  estado  de
conservação, o  referido veiculo apresenta ralados no para-choque dianteiro, bancos e demais foros  internos
desgastados e rasgados, para-lamas ralados, pontos de ferrugem na parte inferior das portas.  

26 – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0000552-96.2000.4.02.5003

BEM(NS): Um terreno, situado às margens da Rodovia BR 101, Km 66, perímetro urbano desta Cidade de São
Mateus/ES,  com  a  área  de  800,00m²  (oitocentos  metros  quadrados),  confrontando-se:  Norte,  com  Rua
Herondino Barbosa (antiga Rua B); Sul, com Rodovia BR 101, Km 66; Leste, com Rua Professora Isaura Santos
(antiga Rua 03); e, a Oeste, com Rua Domingos de Oliveira Rios. Benfeitorias:  Uma construção de alvenaria
com três pavimentos, não averbada na matrícula, totalizando 1.496,00m² (um mil, quatrocentos e noventa e seis
metros quadrados) de construção, com um escritório com sala  com banheiro privativo;  uma recepção;  uma
cozinha; um banheiro coletivo; um pátio coberto servindo também de garagem. Constituem também parte do
edifício as seguintes dependências, necessitando de reforma: Um almoxarife com quatro divisões e banheiro,
mais uma recepção, duas salas;  um banheiro;  um apartamento com uma suíte, dois quartos, uma sala,  uma
cozinha, uma varanda, uma área de serviço, um banheiro social e um terraço coberto com telhas de amianto.
Obs.: Trata-se de imóvel de área comercial, englobando a esquina entre a Rodovia BR 101 Norte (Km 66) e a
Rua Professora Isaura Santos, bem como esquina entre a Rua Herondino Barbosa e a Rua Professora Isaura
Santos. Uma parte do imóvel encontra-se em bom estado de conservação, porém a área onde está construída a
benfeitoria  descrita  com três pavimentos  se encontra fechada e em aparente estado de abandono, o imóvel
apresenta diversos pontos que necessitam de reforma, tendo parte de sua estrutura comprometida pela ação do
tempo e pela aparente falta de manutenção, é possível verificar que o telhado da cobertura foi retirado e que isso
influencia na falta de proteção contra a ação do sol e da chuva sobre a laje do 2º andar, é de fácil percepção e
aparente aos olhos nu a exposição da estrutura (ferragens),  nota-se também diversas áreas com infiltrações,
trincos e rachaduras. Imóvel matriculado sob o nº. 5.726 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São
Mateus/ES.

4ª VFC
01 – 0007947-67.2008.4.02.5001 – ORDINÁRIA/OUTRAS

BEM: Sala nº. 308 (trezentos e oito), composta de um banheiro, com fração ideal de 0,19449, do Edifício Dom
Bosco, situado na Rua Carolina Leal, esquina com Rua Henrique Moscoso, em Vila Velha/ES. Obs.: O imóvel se
encontra fechado e sem uso devido a uma reforma a ser realizada pelo proprietário. A sala se encontra unida
fisicamente  à  sala  de  no. 309,  também de  propriedade  do Executado,  sendo assim necessário  em caso  de
arrematação que as mesmas sejam separadas novamente. Imóvel Matriculado sob nº. 96.259 do 1º Ofício da 1ª
Zona de Registro de Imóveis de Vila Velha/ES.

02- 0103345-31.2014.4.02.5001 – Classe: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

BEM: 01  (um)  Veículo  Renault  Megane  G.Tour  Extreme 2.0,  16V, automático,  ano de  fabricação/modelo
2009/2010, a gasolina, cor preta, placas MSS-8164, Chassi 93YKM231AAJ278297, Renavam nº. 00152059172,
possuindo trio elétrico, direção hidráulica, CD player, airbags, freios ABS, rodas de liga leve, faróis de neblina,
bancos em tecido e interior bem conservado, em bom estado de conservação e funcionamento normal, com
alguns riscos leves na lataria, porta malas, para-choque; um raspado na parte lateral traseira no lado direito em
cima do pneu, retrovisor esquerdo com trincado/quebrado, bem como detalhes internos, tais como, cinto de
segurança desfiando e suporte da porta trincado e colocado.

03 – 0104651-35.2014.4.02.5001 – Classe: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

BEM: 01  (uma)  Motocicleta  Yamaha  Fazer  YS250,  ano  de  fabricação/modelo  2010/2011,  a  gasolina,  cor



vermelha, placa MTD-6414, Renavam nº. 00268244200, em razoável estado de conservação; com riscos leves por
toda parte; trincado na lataria, manete de freio envergada, banco com rasgos e pneus em ruim estado.

04 – 0002225-03.2018.4.02.5001 – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

BEM: 01 (um) Veículo Renault Sandero Expression 1.0 16v, manual, ano de fabricação/modelo 2013/2014, Flex,
cor prata, placas OWJ-9401, Renavam nº. 00594237467, Chassi 93YBSR7RHEJ891536, possuindo trio elétrico,
ar-condicionado, direção hidráulica, tela multimídia com DVD e CD player, airbags, freios ABS, rodas de liga
leve, faróis de neblina, bancos em tecido e interior bem conservados, câmera de ré, sensor de estacionamento,
limpador de para-brisa traseiro, em ótimo estado de conservação, com alguns riscos leves no entorno da lataria,
bem como no para-choque dianteiro, motor em funcionamento normal, avaliado em R$ 27.800,00 (vinte e sete
mil e oitocentos reais).

05 – 0014533-86.2009.4.02.5001 – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

BEM: Uma área  de  terras  de  17.565,00  m2 de  terra  nua,  desmembrado de  uma área  de  22.301,00m2,  na
Localidade Maria Ortiz, Sítio Ipê Amarelo, Distrito de Baunilha, área do Porto Secado, na cidade de Colatina/ES,
que segundo a matrícula imobiliária, confronta-se com Valdete Cabral Rodrigues, Construtora Zaché e, ainda,
Mario M. Cassani Jr., cercada com arame farpado. Imóvel matriculado sob nº. 29.239 do Cartório do 1° Ofício
de Registro de Imóveis de Colatina/ES. Obs.: O terreno está localizado em área propícia para a instalação de
indústria, ficando próximo ao porto seco em Maria Ortiz, tem topografia irregular, é cortado pelo rio Baunilha e
próximo à BR 259, que liga Colatina a João Neiva/ES.

06 – 0003845-31.2010.4.02.5001 – AÇÃO MONITÓRIA

BEM: 01 (um) Veículo Peugeot 106 Passion, placas MQG-1932/RJ, ano de fabricação e modelo 1998/1999, cor
branca, a gasolina, Chassi VF31ACDZ9WM011309, Renavam nº. 717727670, estando o mesmo aparentemente
em bom estado de conservação, não sendo possível aferir seu funcionamento.

07– 0105729-98.2013.4.02.5001 – Classe: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

BEM: 01 (um) Veículo VW Gol 1.0, ano de fabricação e modelo 2009/2010, Flex, cor cinza, placas MSS-9032,
Chassi 9BWAA05U9AP006827, Renavam nº. 00147693624, em ruim estado de conservação; com riscos leves
por toda a parte, pintura fosca do tempo de exposto ao sol; com avarias na lataria na parte traseira e dianteira,
com arranhões e raspado no para-choque dianteiro; pneus em ruim estado, encontrava-se também com bancos
do carona molhado e com água dentro do carro. Obs.: Segundo informações da Executada, o veículo bateu o
motor, mas foi refeito e atualmente se encontra funcionando e em bom estado.

4ª VFEF
01 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0001916-51.1996.4.02.5001 (96.0001916-9).

BEM(NS): Primeiro Pavimento Térreo, medindo aproximadamente 45 metros quadrados: uma loja com piso
em borracha antiderrapante, um WC com piso em cerâmica e paredes totalmente azulejadas. Pertencente ao
imóvel sito à Rua Henrique Coutinho, no 26, Centro, Vitória/ES, constituído de um prédio comercial, com 05
pavimentos sobre fundação indireta, com estrutura e laje de concreto armado, paredes de alvenaria de tijolos
rebocados, cobertura de telhas do tipo cimento-amianto, com instalações completas e embutidas de luz, água e
esgoto. O pavimento térreo possui aproximadamente 45,00m2 (quarenta e cinco metros quadrados) e fazia parte
da  loja-jirau  (Primeiro  Pavimento)  de  157,00m2  (cento  e  cinquenta  e  sete  metros  quadrados).  Segundo
informações do representante legal da Executada constante no laudo de avaliação (fls. 536) a referida loja-jirau
passou por uma reforma e originou dois pavimentos independentes:  o pavimento térreo penhorado, que dá
acesso pelas portas de metal à rua; e o primeiro pavimento que tem  acesso por uma escada lateral. Encontra-se



em péssimas condições de conservação e em desuso, desocupado e com aspecto de abandono, com pichações na
fachada, janelas e vidros quebrados, entulhos em seu interior e muita sujeira, telhas quebradas e a marquise do
primeiro andar com infiltrações. O prédio possui um elevador em desuso que foi instalado e dá acesso a todos os
andares. A parte elétrica está danificada com caixas de energia abertas e fiação exposta. O andar térreo contém
infiltrações nas paredes bem como em todo o prédio. Edificação antiga,  com avarias e  infiltrações na parte
interna e externa. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o no 1.04.035.0164.001 Fc 3 e matriculado sob
nº. 10.113 (Registro anterior -no 48.131) no Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1a Zona de Vitória/ES.

02 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL no. 0002357-61.1998.4.02.5001

BEM(NS): 01  (uma)  Motocicleta,  marca/modelo  JTA  Suzuki  Intruder  125,  ano  de  fabricação/modelo
2007/2007, a gasolina, cor azul, placa: MRJ-0546, Chassi 9CDNF4IAJ7M039030, Renavam nº. 00924850230. A
motocicleta encontra-se em péssimo estado de conservação e sem funcionamento há mais de 8 anos; com alguns
riscos,  raspados,  arranhões,  ferrugens  e  podres  em  vários  pontos  no  entorno  da  mesma;  faltando  peças,
carenagem, retrovisor, setas quebradas e com pneus em ruim estado.

03 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL nº. 0002536-
14.2006.4.02.5001.

BEM(NS):  Uma  parte  da  quadra  no  05,  denominada  área  pública  (praça),  medindo  a  área  de  475,03m2
(quatrocentos  e  setenta  e  cinco  metros  e  três  decímetros  quadrados),  de  formato  quadrangular,  situado no
Loteamento denominado VivaMaria, região de Santana, Cariacica/ES; confrontado-se pela frente com a Rua
Geraldo Gonçalves, em 24,01 metros; pelos fundos com os lotes nº. 12 e 11, em 24,00 metros; pelo lado direito
com o lote  no 10,  em 20,17  metros;  e,  pelo lado esquerdo com o lote  nº.  14,  com 19,40  metros. Imóvel
matriculado sob nº. 29.887 no 1o Ofício do Serviço Registral de Imóveis de Cariacica/ES. OBS.: Atualmente no
local  onde  haveria  uma  praça  existem  02  lotes  identificados  e  delimitados  fisicamente  conforme  fotos  e
documentos obtidos na prefeitura municipal de Cariacica/ES (juntadas nos autos), a área foi dividida e loteada.
Sobre o lote de no 29 da referida quadra de nº. 05 onde também se identifica pelo no predial 290, existe sobre o
mesmo construído uma casa com 03 pavimentos, já em relação ao lote de nº. 30 da quadra nº. 05, onde também
se identifica pelo no predial 289, existe uma pequena construção onde hoje funciona um lava jato.

04 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0005268-16.2016.4.02.5001

BEM(NS): 01 (um) Eixo diferencial, marca Iveco, tração completa, em péssimo estado de conservação, parado
e sem funcionamento, sofrendo ação do tempo.

05 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL no. 0005621-42.2005.4.02.5001

BEM(NS): Uma área de terreno urbano com 3.050,00m2 (três mil e cinquenta metros quadrados) de terras,
desmembrado de uma área maior com 435.590m2 de terras, situado na antiga Granja Canaã, atualmente Rua
Osvaldo de Azevedo, nº. 90, Vila Merlo Cariacica/ES. Benfeitorias: Área construída de 600,00m2 (seiscentos
metros  quadrados)  classificado  como  tipo  especial,  sendo  constituído  de  02  galpões  com  as  seguintes
características: 1o galpão - estrutura metálica com vãos preenchidos com blocos de cimento com cobertura
metálica, piso cimentado, instalações hidráulicas e elétricas completas, com 01 sala para escritório, 01 sala para
diretoria,  01  sala  de  projetos,  01  sala  para  despachos  de  mercadorias,  02  salas  para  depósito  de  produtos
acabados, 01 copa, 01 sala de refeição e 02 banheiros. 2o galpão onde funciona a fábrica de fechecler, estrutura
metálica  com  vãos  preenchidos  com  blocos  de  cimento,  piso  cimentado,  cobertura  metálica,  instalações
hidráulicas e  elétricas completas, contendo 03 salões, 01 almoxarifado, 01 sala  de  fabricação e 01 sala  para
acabamento e embalagem.  OBS.: A Associação Semeart, que aluga o imóvel há cerca de 10 anos, adequou o
espaço que antes era uma fábrica de fechecler para o que hoje é um abrigo para 40 pessoas adultas, em situação
de rua, com refeitório, cozinha, auditório e dormitórios. Houve modificações nas áreas internas dos 02 galpões



para a adaptação dos quartos, porém sua estrutura principal não foi afetada, atualmente não existe mais a área
que funcionava a fábrica, a mesma foi adaptada para uso da associação. Existe dentro da área penhorada outras
pequenas benfeitorias não agregadas as benfeitorias maiores, como por exemplo um pequeno depósito, a guarita
no portão de entrada, a caixa d'água, 02 pequenas benfeitorias sendo as mesmas destinadas a moradias dos
usuários, todas as benfeitorias se encontram em boas condições de uso e conservação. Imóvel matriculado sob
nº. 1434 no Cartório do 1º. Ofício de Registro de Imóveis de Cariacica/ES.

06 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0009337-77.2005.4.02.5001

BEM(NS):  Lote de terreno, situado numa rua Projetada,  hoje  denominada Avenida Brasil,  do Loteamento
denominado "Morada da Barra", no Distrito de Barra do Jucu, no município de Vila Velha/ES, de nº. 29 da
quadra J-2, "Área A", com uma área de 360,00m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), limitando-se frente
com a Avenida Brasil, fundos limita-se com o lote no 06 da referida quadra e área, pelo lado direito limita-se com
o lote no 28 da referida quadra e área, pelo lado esquerdo limita-se com os lotes 4 e 5 e com parte do lote 3,
todos da referida quadra e área. Imóvel matriculado sob nº. 19.869 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 1a
Zona de Vila Velha/ES.

07 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0009524-75.2011.4.02.5001

BEM(NS): 03 (três) Imóveis constituídos pelas salas para escritório números E-1206, E-1208 e E-1210, situadas
no Edifício Martinho de Freitas, Avenida Princesa Izabel, no 15, Centro, Vitória/ES, com áreas construídas de
46,06m² (quarenta e seis metros e seis decímetros quadrados) cada uma e o domínio útil sobre as frações ideais
de 302/100.000, 302/100.000 e 302/100.000 num total de 906/100.000 da área do terreno onde se encontra
construído o Edifício Martinho de Freitas, com as seguintes dimensões e confrontações: frente 34,60m, rumo
57o30'NO,  por  onde  se  confronta  com  a  Avenida  Princesa  Izabel  até  a  curva  de  concordância  com  o
alinhamento da Rua Marcelino Duarte. Elementos da curva: Raio 5,00m AC-78o30'; lado direito 34,50m, rumo
21'00'NE no alinhamento da Rua Marcelino Duarte até a curva de concordância com a Av. Jerônimo Monteiro;
fundos, curva de concordância com a Avenida Jerônimo Monteiro. Elementos da curva: Raio 3,90m - AC 59o30';
lado  esquerdo,  61,30m,  rumo  15o00'SE,  para  uma  passagem pública.  Área  total  decorrente  da  unificação:
842,54m2, em bom estado de conservação, avaliadas em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) cada sala. Sala
1206 - Inscrição Imobiliária no 01.01.016.0145.394; Sala 1208 - Inscrição Imobiliária no 01.01.016.0145.396 e
Sala 1210 - Inscrição Imobiliária no 01.01.016.0145.398 OBS.: Os imóveis encontram-se alugados para empresa
"Quality  Recursos  Humanos",  referidas  salas  encontram-se  unificadas  apenas  por  acesso  através  de  portas,
necessitando que as portas de acesso interno sejam retiradas e refeitas suas paredes para bloqueio do acesso para
que as salas sejam novamente individualizadas. Imóveis matriculados sob o nº. 218 do Cartório de Registro de
Imóveis da 1ª Zona de Vitória/ES.

08 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0009676-26.2011.4.02.5001.

BEM(NS): 01 (uma) Camioneta, marca/modelo Ford Pampa GL, 73 cv, ano de fabricação/modelo 1989/1989,
a álcool, cor cinza, placas MQG-7539, Chassi 9BFPXXLP3KBS90365, Renavam nº. 00314271694, em péssimo
estado de conservação e sem funcionamento há mais de 2 anos, com problema de carburação, sem forro interno
das portas, bancos rasgados, riscos e arranhões no entorno da lataria.

09 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL no. 0009701-20.2003.4.02.5001.

BEM(NS): Item 01)  04 (quatro) Aparelhos de ar-condicionado central, marca Trane, 60.000 BTUs, em bom
estado  de  conservação  e  funcionamento,  avaliados  em R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  cada,  totalizando  R$
80.000,00 (oitenta mil reais);  02) 4.000 (quatro mil) Blister de aplicação infantil, coloridos, com variedades de
desenhos, avaliados em R$ 10,00 (dez reais) cada, totalizando R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

10- AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0011468-10.2014.4.02.5001

BEM(NS): Item 01) 01 (um) Veículo, marca/modelo VW Kombi, tipo Camioneta, ano de fabricação/modelo



2008/2008,  à  álcool  e  gasolina,  cor  branca,  placas  MSB-1596,  Chassi  9BWGF07X88P024166,  Renavam nº.
00963369911, em razoável estado de conservação e bom funcionamento, porém com alguns riscos, raspados e
podres em vários pontos  no entorno da lataria;  com rasgo nos bancos, forro das postas soltando e possui
também um corta corrente, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 02) 01 (uma) Motocicleta, marca/modelo
Honda CG 125 Titan, ano de fabricação/modelo 2003/2004, à gasolina,  cor preta, placa MPS-8321, Chassi
9C2JC3104R072503,  Renavam  nº.  00820296562,  estando  a  mesma  em  ruim  estado  de  conservação,  com
trincados, raspados e ferrugem por toda extensão da motocicleta, está com um vazamento de óleo, bem como a
placa está apagada, avaliada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

11- AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0012662-79.2013.4.02.5001

BEM(NS): Item 01) 01 (um) Veículo, marca/modelo Mercedes Benz/1938 (tipo cavalo mecânico, com três
eixos),  ano de fabricação/modelo 2001/2001,  à diesel,  cor predominante branca,  placas MQK-8888,  Chassi:
9BM6931961B272189, Renavam nº. 00762928816, em bom estado de conservação e funcionamento, reavaliado
em R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais);  02)  01 (um) Veículo, marca/modelo SR Siepierski SRCS 3E (tipo
semirreboque/carreta  carga  seca  Vanderleia-  espaço  maior  entre  os  três  eixos-modelo  gravado  na  plaqueta
afixada no chassi: SRCS 705007), ano de fabricação/modelo 2014/2014, cor predominante branca (carroceria
branca e chassi preto), placas OYG-9660, Chassi 9A9A1253CEEDUS004, Renavam nº. 01005121360, em bom
estado de conservação, de um modo geral. OBS.: O assoalho é fabricado em chapa de aço, há um implemento
(componentes) para travar blocos de granito, especificações pintadas no chassi: T. 8900, L. 21.100 e PBT. 30.000,
reavaliado em R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais).

12- AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº. 0014907-68.2010.4.02.5001

BEM(NS): 01) 01 (um) Veículo, marca/modelo Fiat Fiorino Flex, ano de fabricação/modelo 2011/2011, cor
branca, carroceria furgão, placas MTA-2397, Chassi 9BD255049B8907366, Renavam nº. 00280489064, estando o
mesmo em bom estado de conservação, porém sem funcionamento, com defeito na bomba de combustível;
riscos leves e raspados por toda parte, ferrugem e manchado na lateral  direita  traseira,  sem chave de roda,
macaco e triangulo e com pneus em ruim estado, avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), em 29 de
março  de  2016;  02)  01  (um)  Veículo,  marca/modelo  Fiat  Strada  Working  CE,  ano  de  fabricação/modelo
2011/2011,  Flex,  cor  prata,  carroceria  aberta,  cabine  estendida,  placas  MTO-4263,  Chassi
9BD27855MB7384227,  Renavam  nº.  00308476239,  estando  o  mesmo  em  bom  estado  de  conservação  e
funcionamento, porém com riscos e raspados por toda parte, amassado na porta do carona, borracha do teto
soltando, com ferrugem e manchado na traseira e com pneus em ruim estado, avaliado em R$ 27.000,00 (vinte e
sete mil reais), em 29 de março de 2016;  03) 01 (um) Veículo, marca modelo Fiat Strada Working CE, ano de
fabricação/modelo 2013/2014, a álcool e gasolina, cor prata, placas OYD-2358, Chassi 9BD578241E7757608,
Renavam nº. 00598700919, estando o mesmo em bom estado de conservação e funcionamento, porém com
riscos  e  raspados  por  toda  parte,  adesivado  com  a  marca  da  empresa,  com  ferrugem  e  manchado  na
traseira/carroceria e com pneus em bom estado, avaliado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em 20 de
fevereiro de 2017.

6ª VFC
0003354-15.1996.4.02.5001 (96.0003354-4) – Classe: CAUTELAR CAUÇÃO

BEM:  Loja de número 11, com piso em cerâmica e banheiro com piso e cerâmica e azulejos até a altura de
1,50m do Edifício Plaza Top Center, com área real de 22,27m2, área de construção de 20,73m2 e fração ideal de
0,010060, situada na Rua Luiza Grinalda, 550, Centro, Vila Velha/ES. Obs.: Conforme constatado no local, a loja
possui  aproximadamente  17,00m2 e  se  encontra  integrada  à  loja  de  nº.  13  conforme  descrito  no  auto  de
reavaliação do bem datado de abril último. O acesso à sala penhorada somente pode ser realizado através da loja
de nº. 13 (internamente ambas as lojas estão interligadas). O banheiro se encontra localizado na loja de nº. 11 e o



acesso ao mezanino se faz pela escada interna que se localiza na loja no 13. Conforme verificado no local, será
necessário que o futuro proprietário (arrematante) realize obras de divisão na loja penhorada, pois será necessário
construir uma parede separando as referidas lojas, a provável instalação de uma escada interna para acesso ao
mezanino e a recolocação da porta de acesso principal da referida loja penhorada. Imóvel matriculado sob n°.
91.005  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  do  1o  Ofício  de  Vila  Velha/ES  –  1ª  Zona  (Registro  anterior
n°.12.278).

1ª VARA FEDERAL DE LINHARES

01) 0104929-61.2013.4.02.5004 (2013.50.04.104929-0) – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

BEM: 01  (um)  Veículo,  tipo  motoneta,  marca/modelo  Honda/Lead  110,  cinza,  à  gasolina,  ano/modelo
2010/2010,  placa  OCX-5068,  Renavam:  00329919822.  Obs.:  O  bem  encontra-se  em  regular  estado  de
conservação, com muitos  riscos e raspados na  carenagem,  pneus desgastados e lanterna  de direcionamento
dianteira esquerda quebrada.

02) 0105733-92.2014.4.02.5004 (2014.50.04.105733-3) – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

BEM:  01 (um) Veículo, marca/modelo  Chevrolet/Cobalt  1.4  LS, cor  bege/dourado, ano 2012/2012,  placa
ODE-5069, renavam 429927452. Obs.: O veículo sofreu uma colisão traseira e necessita de reparos; Conforme
informado pelo depositário/executado, os reparos serão providenciados.


