
LEILÃO – 3ª VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES – LEILÃO 13/08/2019

LOCAL, DATAS E HORÁRIO: Auditório da Justiça Federal, localizado na Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes, nº. 1.877, Térreo, Bairro Monte Belo, Vitória/ES. 1º e 2º Leilão: dia
13/08/2019, a partir das 13:00h por saldo não inferior ao da avaliação e às 13:30h; arrematando
quem  maior  lance  oferecer,  exceto  preço  vil  (inferior  a  50%  da  avaliação).  Haverá
transmissão  simultânea  ao  leilão  presencial  para  captação  de  lances  através  do  site
www.hdleiloes.com.br.

01 – AÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº. 0000401-48.2014.4.02.5001

EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL 
EXECUTADO: ASSOCIAÇÃO AMBIENTALISTA DE GUARAPARI (CNPJ: 39.781.042/0001-42) e
EDUARDO JOSE RIBEIRO (CPF: 189.953.907-78)
ADVOGADOS: Não consta. 
BEM(NS): 01) Lote 22, quadra 18 da Rua Alípio Francisco Moreira (sem calçamento), com área de
300,00m² (trezentos metros quadrados), sendo 11,00 metros de frente, 13,00 metros de fundos,
por  25,00 metros nas linhas laterais,  confrontando-se pela frente com a Rua Alípio Francisco
Moreira; fundos com Lote 11, da Rua Papa João Paulo XXIII; lado direito com lote 23 e esquerdo,
lote 21, ambos da Rua Alípio, Loteamento Village da Luz. Obs.: O número atual do lote é 121, que
fica entre 117 (proprietário Canutta) e 125 (proprietário Gabriel Sebastião).  Obs1.:  Terreno sem
benfeitorias, em rua sem calçamento e terreno em aclive acentuado. Imóvel matriculado sob nº.
571  do  Cartório  da  2ª  Zona  de  Cachoeiro  de  Itapemirim/ES.  Reavaliado  em  R$  45.000,00
(quarenta e cinco mil reais); 02) Lote 11, da Quadra 16, com a área de 312,50m² (trezentos e doze
metros  e  cinquenta  centímetros  quadrados),  sendo  12,00  metros  de  frente,  13,00  metros  de
fundos, por 25,00 metros nas linhas laterais, situado na Rua Antônio José da Silva, no Loteamento
Village da Luz, confrontando-se pela frente com a referida rua, fundos com o lote 21, lado direito
com o lote 12 e lado esquerdo com o lote 10 (sem calçamento na parte do imóvel avaliado), em
aclividade em relação a rua, sem obra, exceto uma escada construída por algum morador. Obs.:
O número atual do lote é 79, que fica entre 75 (onde mora Rodrigo) e 83 (Claiton Oliveira Bispo).
Obs1.:  Trata-se de um lote, sem construção, indivisível, situado em rua sem calçamento e em
aclive em relação a rua. Há nele uma escada construída provavelmente por algum vizinho para ter
acesso a alguma residência nos fundos. Imóvel matriculado sob nº. 4509 do Cartório da 2ª Zona
de Cachoeiro de Itapemirim/ES (Registro Anterior nº. 19.398 do Cartório da 1ª Zona de Cachoeiro
de Itapemirim/ES. Reavaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 11 de junho de 2019.
ÔNUS: Item 01) Consta Indisponibilidade nos autos nº. 15.16/06, em favor do Ministério Público
do  Estado  do  Espírito  Santo;  Indisponibilidade  nos  autos  nº.  0010520-68.2014.4.02.5001,  em
trâmite  na 4ª  Vara  Federal  de Execução Fiscal  de Vitória/ES;  Indisponibilidade nos autos  nº.
021070106634; Penhora nos autos nº. 0107591-70.2014.4.02.5001, em favor da União Federal,
em trâmite na 3ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES. Outros eventuais constantes na
Matrícula Imobiliária. Item 02) Consta Indisponibilidade nos autos nº. 0010520-68.2014.4.02.5001,
em trâmite na 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES; Indisponibilidade nos autos nº.
021070106634, em trâmite na Vara da Fazenda Pública Estadual Municipal Registros Públicos e
Meio  Ambiente  da  Comarca  de  Guarapari/ES.  Outros  eventuais  constantes  na  Matricula
Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 285.969,18 (duzentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e nove
reais e dezoito centavos), em 14 de junho de 2019. 
LOCALIZAÇÃO  DO(S)  BEM(NS):  ITEM  01)  RUA  ALÍPIO  FRANCISCO  MOREIRA,  S/Nº.,
BAIRRO VILLAGE DA LUZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES;  ITEM 02) RUA ANTÔNIO JOSÉ
DA SILVA, S/Nº., BAIRRO VILLAGE DA LUZ, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES.

02 – AÇÃO ORDINÁRIA nº. 0007286-49.2012.4.02.5001

EXEQUENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 
EXECUTADO: MASTER BRASIL COMÉRCIO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA ME (CNPJ:

http://www.hdleiloes.com.br/


06.373.822/0001-02)
ADVOGADOS: Não consta.
BEM(NS): 11 (onze) Fusores LexmarK C500 / C510 110V 60 K – C500 x 28G novos, na caixa,
avaliado em R$ 525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) cada.
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 5.775,00 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais), em 21 de
junho de 2019.
ÔNUS: Nada consta.
VALOR DA DÍVIDA:  R$  15.320,64  (quinze  mil,  trezentos  e  vinte  reais  e  sessenta  e  quatro
centavos), em 09 de abril de 2018.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): RUA IZALTINO ARÃO MARQUES, Nº. 3, APTO. 402, MATA
DA PRAIA, VITÓRIA/ES.

03 – AÇÃO EMBARGOS À  AÇÃO MONITÓRIA nº. 0007944-10.2011.4.02.5001

EXEQUENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 
EXECUTADO:  OSWALDO  PASSAMANI  INDUSTRIA  DE  ANTENAS  CRISTAL  -  ME  (CNPJ:
31.489.867/0001-86)
ADVOGADOS: VITOR VALERIO VERVLOET – OAB/ES 4611 e IEDA MARIA GAZEN FREITAS
OAB/ES 16199
BEM(NS): Um lote de terreno sob nº.  10 da quadra nº. 16, situado em Capuba, Município de
Serra/ES, com as seguintes características: com área de 420,00m², confrontando-se pela frente
com a Rua Santa Inês e Rua São Limas, por um lado com o lote nº. 11, fundos com o lote nº. 09.
Benfeitorias:  Um galpão em alvenaria  com teto de laje,  com 312,00m²,  com 02 salas,  onde
funcionam escritórios; 03 banheiros; 01 pequena cozinha. Referido imóvel encontra-se em regular
estado de conservação. O imóvel localiza-se na esquina da Rua Inês com a Rua Dimas. Imóvel
matriculado sob nº. 31.877 do Cartório da 1ª Zona de Serra/ES. Obs.: Conforme R.03/31.877, o
imóvel possui a área de 435,00m² (quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados), confronta-se
pela frente com a Rua Santa Inês, fundos com parte do lote 09, lado direito com lote 11 e lado
esquerdo com a Rua São Dimas.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em 14 de junho de 2019. 
ÔNUS:  Consta  penhora  nos  autos  nº.  0031789-29.8.8.08.0024,  em  favor  de  BDO  Fomento
Mercantil  Ltda.,  em trâmite  na  7ª  Vara  Cível  de Vitória/ES;  Penhora  nos  autos  nº.  0007446-
11.2011.4.02.5001, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em trâmite na
4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 324.516,20 (trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e dezesseis reais e
vinte centavos), em 30 de julho de 2018. 
LOCALIZAÇÃO  DO(S)  BEM(NS):  RUA  SANTA INÊS  COM  RUA  SÃO  DIMAS  Nº.  1.245,
LOTEAMENTO BALNEÁRIO DE CARAPEBUS, DISTRITO DE CARAPINA, BAIRRO PRAIA DE
CAPUBA, SERRA/ES.

04 – AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM nº. 0009627-53.2009.4.02.5001

EXEQUENTE: ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 
EXECUTADO: CONFECCOES KAMP RIOS LTDA (CNPJ: 31.487.176/0001-43)
ADVOGADOS: Não consta
BEM(NS): Terceiro pavimento (2º andar) de comércio, com área total de 294,35m² (duzentos e
noventa  e  quatro  metros  e  trinta  e  cinco  centímetros  quadrados),  contendo  01  salão  e  02
banheiros, com fração ideal de 0,318861, situado no prédio comercial À Rua Tarcísio, Centro,
Marilândia/ES, o prédio confronta-se pela frente 16,5 metros com a Rua São Tarcísio, por um lado
de 25,0 metros com Arquilau e Elias Caliman; de outro lado de 26,0 metros com o Rio Liberdade e
fundos de 13,0 metros com Zaudino e Claurindo Camata.  Benfeitorias:  Atualmente existe dois
pavimentos construídos, sendo o primeiro (2º andar) legalizado, conforme descrito acima, já o
segundo pavimento (3º andar), ainda sem registro e averbação. Que a subida para o 2º andar do
primeiro pavimento se dá através de escada de alvenaria e para o 3º andar se dá por escada de
alumínio ou ferro interna. Que o quadro de distribuição de energia se encontra todo planejado. O
prédio teve sua construção em alvenaria, janelas de ferro e vidro e portas de madeira, sendo a
principal em aço e o fechamento do último pavimento é em telha galvanizada e forro de isopor.
Que o primeiro pavimento (2º  andar)  contém:  um salão com piso rústico lado esquerdo,  dois



banheiros com acabamento e com divisões internas, sendo um vestuários e dois sanitários cada,
uma lateral corrida lado direito com tanque, uma escadaria de alum ou ferro. Que o segundo
pavimento (3º andar)  contém: um salão,  um elevador para pesos,  quatro salas divididas,  três
banheiros internos, um depósito lateral. No primeiro pavimento do 2º andar fora realizado obra
para  extensão  de  laje  e  já  no  segundo  pavimento  (3º  andar)  foi  feito  acabamento  em telha
galvanizada e a metragem é um pouco menor que a do primeiro pavimento (2º andar). O imóvel
encontra-se em estado de depreciação,  posto  que  a  mais  de 3  anos  sem uso,  tendo  vidros
quebrados  nas  janelas,  iluminação  caída,  forro  de  isopor  caindo,  infiltração  e  calha  com
vazamento lateral, servido de pavimentação asfáltica, próximo a Catedral, aos pontos comerciais,
à supermercado e bancos, tendo o 1º andar (que pertence a outro proprietário) uma academia
instalada  e  dois  pontos  comerciais  no  térreo.  Imóvel  matriculado  sob nº.  622 no Cartório  de
Registro de Imóveis da Comarca de Marilândia/ES.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), em 12 de junho de 2019. 
ÔNUS: Consta Hipoteca em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A; Restrição Judicial nos
autos nº. 066.07.000444-6, em favor do Banco Bradesco S/A; Restrição Judicial nos autos nº.
066.07.000443-8, em favor do Banco Bradesco S/A; Penhora nos autos nº. 014070114757, em
favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível de Colatina/ES; Penhora
nos autos nº. 06608000482-4, em favor do Estado do Espírito Santo, em trâmite na Vara Única de
Marilândia/ES; Indisponibilidade nos autos nº. 014.07.011476-5, em favor do Banco do Nordeste
do Brasil S/A.; Penhora nos autos nº. 066.08.000715-7, em favor do Banco do Brasil S/A., em
trâmite na Vara Única de Marilândia/ES; Penhora nos autos nº. 0000176-59.2012.8.08.0066, em
favor da União, em trâmite na Vara Única de Marilândia/ES; Penhora nos autos nº.  0000413-
98.2009.8.08.0066,  em  favor  da  União,  em  trâmite  na  Vara  Única  de  Marilândia/ES;
Indisponibilidade nos autos nº. 0000176-59.2012.8.08.0066, em favor da União. Outros eventuais
constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 18.334,69 (dezoito mi, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e nove
centavos), em 29 de março de 2018.
LOCALIZAÇÃO  DO(S)  BEM(NS):  RUA  SÃO  TARCISO,  Nº.  101,  BAIRRO  CENTRO,
MARILÂNDIA/ES.

05 – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº. 0011087-07.2011.4.02.5001

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADO:  ADAX  MOVEIS  E  ELETRODOMESTICOS  LTDA (CNPJ:  07.561.737/0001-22);
GUSTAVO  BRAVIN  GIACOMIN  (CPF:  071.128.897-66);  JORDECY  NUNES  ROSA  (CPF:
017.133.727-11) e JULIANA PANETO NEVES GIACOMIN (CPF: 084.432.487-69)
ADVOGADOS: Não consta.
BEM(NS): 01  (um)  Veículo  M.Benz/A  160,  placa  MQG-8542,  ano  de  fabricação  e  modelo
2005/2005, cor prata, a gasolina, Renavam nº. 00846894173, em razoável estado de conservação
e funcionamento, com avarias no entorno da lataria, riscos na pintura, amassados, vidro traseiro
do retrovisor esquerdo trincado, para-choques com raspados e pneus em ruim estado. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 13 de junho de 2019. 
ÔNUS: Consta Impedimento Judicial nº. 024.11.008375-5, em trâmite na 2ª Vara das Execuções
Fiscais de Vitória/ES; Débitos no Detran/ES no valor de R$ 631,10 (seiscentos e trinta e um reais
e dez centavos), em 24 de maio de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.
O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para
que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 753.337,46 (setecentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta e sete
reais e quarenta e seis centavos), em 04 de abril de 2018.
LOCALIZAÇÃO  DO(S)  BEM(NS):  RUA  ARACAJU,  Nº.  224,  SANTA  BÁRBARA,
CARIACICA/ES.



06 – AÇÃO MONITÓRIA nº. 0012716-45.2013.4.02.5001

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADO: LENDENIR MARTINS DE ASSIS (CPF: 072.605.437-28)
ADVOGADOS: BRUNO  JOSÉ  CALMON  TRISTÃO  GUZANSKY  OAB/ES  12284  e  FABIO
SIQUEIRA MACHADO OAB/ES 10517
BEM(NS): 01 (um) Veículo I/JAC J3 TURIN, placa ODC-6618, motor 1.4, ano de fabricação e
modelo 2011/2012,  cor  vermelha,  a gasolina,  Renavam nº.  00404302068,  em bom estado de
conservação e funcionamento, com riscos no entorno da lataria e sujo de lama.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais), em 06 de junho de 2019. 
ÔNUS: Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 939,36 (novecentos e trinta e nove reais e
trinta e seis centavos), em 24 de maio de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.
O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para
que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 72.513,04 (setenta e dois mil, quinhentos e treze reais e quatro centavos),
em 16 de junho de 2014. 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): RUA BEIRA RIO, S/Nº., DISTRITO RURAL DE REGÊNCIA,
LINHARES/ES. (PERTO DO CAMPO, CASA DE MADEIRA).

07 – AÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº. 0030130-02.2017.4.02.5006

EXEQUENTE: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
EXECUTADO: MAXIMA CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI (CNPJ: 11.211.049/0001-00) e
ADVOGADO:  LUIZ  MÔNICO  COMÉRIO  OAB/ES  10844  e  TIFFANY  TOFANO  MONTEIRO
OAB/ES 21385
EXECUTADO: RODRIGO TEIXEIRA BARCELOS (CPF: 099.243.347-95)
ADVOGADO: Não consta.  
BEM(NS): 01)  01  (uma)  Motocicleta  Honda/CG 125  Fan  KS,  cor  preta,  ano  de  fabricação  e
modelo 2011/2011, placa OCW-0403, a gasolina, Renavam nº. 00331873184, pintura desgastada
pela ação do tempo, guidon com pontos de ferrugem, em razoável estado de conservação e bom
funcionamento, avaliada em R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais);  02)  01 (uma) Motocicleta
Honda/CG 125 Fan KS, cor preta, ano de fabricação e modelo 2012/2013, placa ODJ-6854, a
gasolina, Renavam nº. 00527374652, pintura desgastada pela ação do tempo, banco rasgado, em
razoável  estado  de  conservação e  bom funcionamento,  avaliada em R$ 4.000,00  (quatro  mil
reais).
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), em 14 de março de 2019.
ÔNUS: Item 01)  Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 193,81 (cento e noventa e três
reais  e  oitenta  e  um  centavos),  em  24  de  maio  de  2019.  Outros  eventuais  constantes  no
Detran/ES;  Item 02)  Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 194,54 (cento e noventa e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos), em 24 de maio de 2019. Outros eventuais constantes
no Detran/ES.
O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para
que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 374.293,42 (trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e três
reais e quarenta e dois centavos), em 10 de outubro de 2017.
LOCALIZAÇÃO  DO(S)  BEM(NS):  AVENIDA  ELDES  SCHERRER  SOUZA,  Nº.  2230,  ED.
ESSENCIAL ESCRITÓRIOS, SALA 205, COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA/ES.



08 – AÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº. 0032173-24.2017.4.02.5001

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADO:  V  &  E  CONSTRUCOES  E  SERVICOS  LTDA.  (CNPJ:  19.865.603/0001-84);
CLAUDIOMAR  SILVA DOS  SANTOS  (CPF:  070.475.067-80)  e  EDEZIO  JOCEMIR  PEREIRA
(CPF: 030.854.867-12)
ADVOGADOS: Não consta. 
BEM(NS): 01 (um) Veículo VW/Gol CLI, ano de fabricação e modelo 1996/1996, placa MPB-0440,
cor  prata,  a  gasolina,  Chassi  9BWZZZ377TT181915,  Renavam  nº.  00661403114,  em  estado
regular de uso e funcionando, com pintura necessitando reparos.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 23 de julho de 2018. 
ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/ES.
O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para
que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 206.631,04 (duzentos e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quatro
centavos), em 05 de abril de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): RUA ITAGUAÇU, Nº. 08, BANDEIRANTES, CARIACICA/ES.

OBS.: NÃO SERÁ ACEITO O PARCELAMENTO. 

09 – AÇÃO MONITÓRIA nº. 0107478-53.2013.4.02.5001

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
EXECUTADO:  A.  C.  COMERCIO,  SERVICOS,  MANUTENCAO  E  REPAROS  NAVAIS  EIRELI
(CNPJ:  08.342.356/0001-15),  JEFERSON  MONTEIRO  ASSIS  (CPF:  115.230.587-57)  e
JOCEMAR FERNANDES DE ABREU (CPF: 891.191.187-91)
ADVOGADOS: JENEFER LAPORTI OAB/ES 8670, ODAIR NOSSA SANT'ANA OAB/ES 7264
BEM(NS): 01  (um)  Veículo  Celta  4P  Spirit,  Placa  MQH-4613,  ano  de  fabricação  e  modelo
2004/2005, cor prata, a gasolina, Renavam nº. 00848676440, em razoável estado de conservação
porém sem funcionamento, com riscos, arranhões e amassados no entorno da lataria, bem como
alguns pontos queimados, com ferrugem; com teto plotado, com rasgos no banco do motorista, ar
condicionado não está funcionando e com 199.351 Km rodados. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 17 de maio de 2019. 
ÔNUS: Consta Impedimento Renajud nos autos nº. 0100509-85.2014.4.02; Débitos no Detran/ES
no valor de R$ 131,46 (cento e trinta e um reais e quarenta e seis centavos), em 24 de maio de
2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.
O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para
que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DA DÍVIDA: R$ 187.752,18 (cento e oitenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais
e dezoito centavos), em 28 de março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): DEPÓSITO DA LEILOEIRA, RUA JURANDIR FERREIRA, Nº.
10, BARRA DO JUCU, VILA VELHA/ES. 

10 – AÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº. 0134874-34.2015.4.02.5001

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 



EXECUTADO:  FRESCAO  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA  (CNPJ:  09.688.901/0001-92),
ELIZETE BERSOT DIAS (CPF: 075.125.817-26) e RENATO KILL HELKER (CPF: 015.320.327-
73)
ADVOGADOS: ANILTON COELHO PAGOTTO OAB/ES 13579
BEM(NS): 01 (um) Veículo Fiat Fiorino, ano de fabricação e modelo 2006/2006, a gasolina, motor
1.3, cor branca, placa MQS-6317, Renavam nº. 00884632261, em bom estado de conservação e
em funcionamento, com adesivos, riscos e amassados leves na lataria, vidro dianteiro trincado, ar
condicionado não funciona; com rasgo no banco do motorista, sem tapete do lado do carona,
pneus em ruim estado e com 169.312 Km rodados. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 18 de maio de 2019.
ÔNUS: Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 310,77 (trezentos e dez reais e setenta e
sete centavos), em 24 de maio de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.
O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável
pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para
que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro. 
VALOR DA DÍVIDA:  R$  126.970,66  (cento  e  vinte  e  seis  mil,  novecentos  e  setenta  reais  e
sessenta e seis centavos), em 17 de novembro de 2015.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): DEPÓSITO DA LEILOEIRA, RUA JURANDIR FERREIRA, Nº.
10, BARRA DO JUCU, VILA VELHA/ES. 



LEILÃO – 4ª VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES – LEILÃO 13/08/2019

LOCAL,  DATAS  E  HORÁRIO:  Auditório  da  Justiça  Federal,  localizado  na  Avenida  Marechal
Mascarenhas  de  Moraes,  nº.  1.877,  Térreo,  Bairro  Monte  Belo,  Vitória/ES. 1º  e  2º  Leilão:  dia
13/08/2019, a partir das 13:00h por saldo não inferior ao da avaliação e às 13:30h; arrematando quem
maior lance oferecer, exceto preço vil (inferior a 50% da avaliação). Haverá transmissão simultânea ao
leilão presencial para captação de lances através do site www.hdleiloes.com.br.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0033560-74.2017.4.02.5001 –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, proposta pelo(a)  CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, em face de ANASTACIO
DANTAS LIVRARIA (CNPJ:  06.005.486/0001-37);  ANASTACIO DANTAS (CPF:  731.539.667-53)  e
EUNICE SILVA DANTAS (CPF: 735.073.427-15)  

OBJETO DO LEILÃO:  01 (uma) Motocicleta  Honda  CG 150 Start,  cor  preta,  ano de fabricação e
modelo  2015/2015,  placa  PPC-3329,  álcool/gasolina,  Chassi  9C2KC1670FR506750,  Renavam  nº.
01041169466,  em bom estado de conservação e funcionamento;  com riscos/raspados leves e com
19625 Km rodados. 

(RE)AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), em 17 de junho de 2019. 

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): DEPÓSITO DA LEILOEIRA, Rua Jurandir Ferreira, nº. 10, Barra do
Jucu, Vila Velha/ES. 

DEPOSITÁRIO: HIDIRLENE DUSZEIKO, Leiloeira Oficial, Rua Jurandir Ferreira, nº. 10, Barra do Jucu,
Vila Velha/ES. 

ÔNUS: Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 311,72 (trezentos e onze reais e setenta e dois
centavos), em 12 de junho de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES. 

OBSERVAÇÃO: O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá haver  outras restrições judiciais  originárias  de outras Varas,  que poderão causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 189.694,44 (cento e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e quatro reais e
quarenta e quatro centavos), em 16/07/2019.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0001617-73.2016.4.02.5001–EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA DO SISTEMA
FINANCEIRO  DA  HABITAÇÃO,  proposta  pelo(a)  EMGEA  EMPRESA  GESTORA  DE  ATIVOS,
representada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, em face de MAURO DA ROCHA VIEIRA
(CPF: 309.838.277-53);MARLENE RODRIGUES DA ROCHA VIEIRA (CPF: 762.358.237-20)

OBJETO DO LEILÃO: Casa de um pavimento com 54,04m2, integrante do Conjunto Habitacional Parte
das Gaivotas, em Vila Velha, contendo: uma cozinha, uma circulação, uma varanda, um WC, uma sala,
dois quartos e uma área de serviço, edificada sobre o terreno constituído do lote no. 03 da quadra B-9,
com área de R$ 200,00m2 (duzentos metros quadrados). Obs.: Descrição do imóvel de acordo com a
escritura. Vistoriando o local, o imóvel foi ampliado e atualmente tem dois andares. No interior há uma
copa/cozinha, uma área de serviço, três quartos, um banheiro e uma sala. No superior há três quartos,
uma suíte  e  um banheiro.  Metragem aproximada do imóvel  após  os  acréscimos:160,00m2.  Imóvel
matriculado sob no. 42.888 do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha/ES.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Jorge Vasconcelos, no. 30, Bairro Parque das Gaivotas, Vila
Velha/ES.

http://www.hdleiloes.com.br/


DEPOSITÁRIO: MARTA HELENA CAMPOS GOMES LEMOS, Rua Jorge Vasconcelos, nº. 30, Bairro
Parque das Gaivotas, Vila Velha/ES.
ÔNUS:  Consta  Hipoteca  em  favor  da  Empresa  Gestora  de  Ativos  –  EMGEA.Outros  eventuais
constantes na Matrícula Imobiliária/ES.
SALDO DEVEDOR: R$ 248.677,95 (duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e sete reais e
noventa e cinco centavos), em 15 de maio de 2019.

LOCAL,  DATAS  E  HORÁRIO: Auditório  da  Justiça  Federal,  localizado  na  Avenida  Marechal
Mascarenhas de Moraes,  no.  1.877,  Térreo,  Bairro Monte Belo,Vitória/ES.  Leilão:  dia 13/08/2019,  a
partir das 13:30h; arrematando quem maiorlance oferecer, exceto preço vil (inferior ao saldo devedor,
conforme  disposto  noart.  6o  da  Lei  no  5.741/71).  Haverá  transmissão  simultânea  ao  leilão
presencialpara captação de lances através do site www.hdleiloes.com.br.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0007446-11.2011.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, proposta pelo(a) ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
(CPF: 34.028.316/6622-46), em face de OSWALDO PASSAMANI COMERCIO DE ANTENAS (CNPJ:
31.489.867/0001-86)

OBJETO DO LEILÃO:  Um lote  de  terreno  sob  no.  10,  da  quadra  no.  16,situado  em  Capuba,  no
Município de Serra/ES, com as seguintes características: com área de 420,00m2, confrontando-se pela
frente com a Rua Santa Inês e Rua Santa Limas,por um lado com o lote no. 11, fundos com o lote no.
09. Obs.: De acordo com o R.03/31.877 o imóvel possui as seguinte características: área de 435,00m2,
confrontando-se pela frente com a Rua Santa Inês, fundos com parte do lote no. 09, lado direito com
lote no. 11 e lado esquerdo com Rua São Dimas. Benfeitoria: Um galpão em alvenaria,com teto de laje,
com 312,00m2, composto por 02 salas, onde funcionam escritórios, 03banheiros e 01 pequena cozinha.
Imóvel em regular estado de conservação, cravado exatamente na esquina, em rua sem asfalto. Imóvel
matriculado sob no. 31.877 do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Zona de Serra/ES.

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em 14 de junho de
2019.

DEPOSITÁRIO: OSWALDO PASSAMANI, Avenida Dom Bosco, no. 256, Marilândia, Vila Velha/ES e ou
Rua do Rosário, no. 3750, Jacaraípe, Serra/ES.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Santa Inês, esquina com a Rua São Dimas,  1245.,  Capuba,
Serra/ES.

ÔNUS:  Consta  penhora  nos  autos  no.  0031789-29.2012.8.08.0024,  em  favor  do  Banco  Fomento
Mercantil  Ltda.,  em  trâmite  na  7a  Vara  Cível  de  Vitória/ES;  Penhora  nos  autos  no.  0007944-
10.2011.4.02.5001, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, em trâmite na 3a
Vara Federal Cível de Vitória/ES. Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 12.239,85 (doze mil, duzentos e trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos),
em 20 de setembro de 2016.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0010164-10.2013.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,  em face  de  CARMEN
CONTE GUIMARAES (CPF: 578.747.867-34)

OBJETO DO LEILÃO: 01 (uma) Motocicleta Honda NX 400c FALCON, cor branca, ano de fabricação e
modelo 2014/2015, placa OYG-9100, a gasolina,Renavam no. 01010412954; em péssimo estado de
conservação e  sem funcionamento,parado no pátio  desde  a data  de 17 de outubro de 2017;  com
arranhões,  raspados  e  riscos  no  entorno  da  carenagem;  com  o  escapamento,  guidom  e  raios
enferrujados e com 11223 Km rodados. 

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 24 de junho de 2019.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): DEPÓSITO DA LEILOEIRA, Rua Jurandir Ferreira, no. 10, Barra do
Jucu, Vila Velha/ES.

http://www.hdleiloes.com.br/


DEPOSITÁRIO:  HIDIRLENE  DUSZEIKO,  Jurandir  Ferreira,  no.  10,  Barra  do  Jucu,  Vila  Velha/ES.
Leiloeira Oficial.

ÔNUS: Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 3.030,52 (três mil,trinta reais e cinquenta e dois
centavos), em 16 de abril de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.

OBSERVAÇÃO:  O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.  

VALOR DA DÍVIDA: R$ 181.371,13 (cento e oitenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e treze
centavos), em 15 de abril de 2019.

PROCESSO  REFERÊNCIA:0014670-39.2007.4.02.5001–PROCEDIMENTO  COMUM,  proposta
pelo(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (CNPJ: 29.979.036/0001-40), em face
de J.L.M. PRE-MOLDADOS E EXTRACAO DE AREIA LTDA (CNPJ: 03.301.814/0001-54); JOSE LUIZ
PESTANAPINHA (CPF: 283.065.977-53); MARIA GILDA FLORES PESTANA (CPF:201.903.107-82)

OBJETO DO LEILÃO: Apartamento no. 1203, com 01 vaga de garagem,do Edifício Lisy, situado à Rua
Dr.  João  Carlos  de  Souza,  no.  45,  Barro  Vermelho,Vitória/ES,  possuindo  as  seguintes
compartimentações e pisos: 01 (uma) sala de estar/jantar, 01 (uma) circulação, 01 (um) lavabo, 03 (três)
quartos,  sendo  um suíte,  01(um)  depósito  com piso  em cerâmica,  01  banheiro  da  suíte,  01  (um)
banheiro social e a fração ideal de 0,0181696, correspondente ao apartamento e a vaga de garagem
nas coisas comuns do prédio e do terreno, de forma trapezoidal irregular, medindo a área de1.485,10m2
e o perímetro de 157,85m, limitando-se ao Norte na extensão de 31,85m coma referida Rua; ao Sul na
extensão de 32,30m com Geza Barrodio; a Leste na extensão de 50,80m com herdeiros de Almir Muniz
Freire; e a Oeste na extensão de 43,00m com Afonso Veigart. Imóvel matriculado sob no. 33.978 no
Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Zona de Vitória/ES. 

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 570.000,00 (quinhentos e setenta mil reais), em 24 de maio de
2019.

DEPOSITÁRIO: JOSE LUIZ PESTANA PINHA e MARIA GILDAFLORES PESTANA: Rua Doutor Ciro
Lopes Pereira, no. 1.171, apto. 304, Ed. Salvador,Jardim da Penha, Vitória/ES. 

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Dr. João Carlos de Souza, no. 45,Barro Vermelho, Vitória/ES.

ÔNUS: Consta Penhora nos autos no. 0097000-57.2007.5.17.0001, em favorde Vera Lúcia Lopes dos
Santos A/C Sind., em trâmite na 1a Vara do Trabalho deVitória/ES. Outros eventuais constantes na
Matrícula Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 585.694,03 (quinhentos e oitenta e cinco mil,seiscentos e noventa e quatro reais
e três centavos), em 02 de julho de 2014.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0026027-98.2016.4.02.5001 – EXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
proposta pelo(a)  CEF-CAIXA ECONOMICAFEDERAL,  em face  de  ELETRONICA EXODO LTDA.
(CNPJ:  10.767.699/0001-73);CELENIR  LIMA  DE  ANDRADE  (CPF:  034.664.327-90);  ELIAS
EVANGELISTABILUCAS(CPF: 450.601.697-15)

OBJETO DO LEILÃO: 01 (um) Veículo marca Ford, modelo Ecosport 1.6Flex, placas MSM-3573, ano de
fabricação e modelo 2010/2011, álcool/gasolina, cor prata, Renavam no. 00194030377, em razoável
estado de conservação e funcionamento;com riscos, raspados, amassados no entorno da lataria, banco
do motorista com rasgo e pneus em ruim estado.



(RE)AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 24de abril de 2019.

DEPOSITÁRIO: HIDIRLENE DUSZEIKO,Jurandir Ferreira, no. 10, Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): DEPÓSITO DA LEILOEIRA, Rua Jurandir Ferreira, no. 10, Barra do
Jucu, Vila Velha/ES.

ÔNUS:Consta Impedimento Renajudnosautosno.0010774-70.2016.4.02.5001, em trâmite na 4a VFC de
Vitória/ES; Impedimento Renajud nos autos no. 0010857-86.2016.4.02.5001, em tramite na 3a VFC de
Vitória/ES;Impedimento Renajud nos autos no. 0501660-50.2016.4.02.5001, em trâmite na 3a VFCde
Vitória/ES; Impedimento Renajud nos autos no. 5009851-85.2018.4.02.5001, em trâmite na 4a VFC de
Vitória/ES; Débitos no Detran/ES no valor de R$ 720,60(setecentos e vinte reais e sessenta centavos),
em 17 de abril de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.

OBSERVAÇÃO:  O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 67.661,11 

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0026595-80.2017.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL,  em  face  de
LOCACENTER LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 01.608.887/0001-68);
LEONARDO VENTURINI(CPF: 990.456.057-91); DELMARY VENTURINI (CPF: 773.671.387-15)

OBJETO DO LEILÃO: Item 01) 01 (um) Veículo Ford/F4000, ano de fabricação e modelo 1995/1996, cor
bege, placa MOZ-3483, a diesel, Renavam no.00650673590, carroceria de madeira, em ruim estado de
conservação,  com um defeito  na ignição,  avaliado  em R$ 20.000,00 (vinte  mil  reais);  02)  01 (um)
Veículo  GM/Corsa  GLW, ano  de  fabricação  e  modelo  1997/1998,  cor  prata,  placas  MPQ-2829,  a
gasolina,Renavam no. 00682450146, parado há anos, em ruim estado de conservação, avaliado em R$
3.500,00 (três mil e quinhentos reais);

REAVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais), em 11 de
junho de 2019.

DEPOSITÁRIO: LEONARDO VENTURINI, Estrada Jerônimo Monteiro,no. 3668, Ilha da Conceição, Vila
Velha/ES

LOCALIZAÇÃO  DO(S)  BEM(NS):  Estrada  Jerônimo  Monteiro,  no.  3668,Ilha  da  Conceição,  Vila
Velha/ES.

ÔNUS: Item 01) Eventuais constantes no Detran/ES; Item 02) Eventuais constantes no Detran/ES.

OBSERVAÇÃO:  O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 804.381,63 (oitocentos e quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e sessenta e
três centavos), em 03 de maio de 2019.



PROCESSO  REFERÊNCIA:  0030386-57.2017.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, proposta pelo(a) CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-
04), em face de SUSHIYOSH RESTAURANTELTDA. (CNPJ: 32.483.281/0001-77); MANOEL JOSE
DE ARAUJO BONELA (CPF:001.788.737-21)

OBJETO DO LEILÃO: Lote sob no. 13, da quadra K, situado no Loteamento Morada de Vila Bethânia,
em Viana/ES, com área de 300,00m2, frente em12,00m para a Rua Vila Velha; fundos em 12,00m com
quem de direito; lado direito, em25,00m, com o lote no. 12 e lado esquerdo, em 25,00m, com o lote no.
14. Obs.: A parte da rua em que o lote 13 faz frente, na verdade é apenas uma trilha, ou seja, não há
uma terraplanagem precisa delimitando a extensão da rua e o início dos lotes. O acesso ao lote não é
fácil, sendo melhor andar a pé do final da Rua Vitória seguindo ao cruzamento com a Rua Vila Velha,
onde seria  início  dos lotes  da quadra K.  Aparentemente,  os  lotes da quadra K estão basicamente
cobertos por um matagal, estão em declive bastante acentuado e, portanto, bem abaixo do nível da Rua
Vila Velha.Obs1.: Área de difícil acesso, sem rua pavimentada, sem iluminação pública e saneamento
básico.  A área do referido imóvel  encontra-se em local  de vegetação alta  epróximo a um pequeno
córrego. Imóvel matriculado sob no. 8.709 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Viana/ES
(Registro Anterior no. 806 do Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício de Viana/ES).

(RE)AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), em 10 de maio de 2019.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima. 

DEPOSITÁRIO: MANOEL JOSE DE ARAUJO BONELA, Avenida Jerônimo Monteiro, no. 805, 3o Andar,
Centro, Vitória/ES.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 91.156,45 (noventa e um mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco
centavos), em 21 de setembro de 2019.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0030652-44.2017.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL,  em  face  de  COISAS
BOAS  COMERCIO  E   REPRESENTACOES  LTDA.(CNPJ:  02.314.027/0001-84);  ANGELA MARIA
FERRAREIZ MENEZES (CPF:527.379.427-72); PAULO MENEZES (CPF: 576.411.027-00)

OBJETO DO LEILÃO: 01) 01 (um) Veículo automotor marca VW, modelo Fusca 1.6, placa MPV-4293,
ano  de  fabricação  e  modelo  1985/1986,  cor  branca,  a  gasolina,  Renavam  no.  00277538602,  em
razoável  estado  de  conservação,  avaliado  em  R$8.000,00  (oito  mil  reais);  02)  01  (um)  Veículo
automotor marca VW, modelo Fusca 1.3,placa MPX-9844, ano de fabricação e modelo 1976/1976, cor
azul,  a gasolina,  Renavam no. 00275769607,  em razoável estado de conservação, avaliado em R$
5.000,00 (cinco mil reais); 03) 01 (um) Veículo automotor marca Fiat, modelo Palio EX 1.0, placa MQE-
6026, ano de fabricação e modelo 1998/1998, cor branca, a gasolina, Renavam no.00701079495, em
razoável estado de conservação, avaliado em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); 04) 01 (um)
Veículo  automotor  marca  VW,  modelo  Fusca  1.3,  placa  MPU-5765,  ano  de  fabricação  e  modelo
1981/1981,  cor  bege,  a gasolina,  Renavam no.00275488187,  em razoável  estado de conservação,
avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais); 05) 01 (um) Veículo automotor marca GM, modelo Caravan,
placa  MSG-7860,ano  de  fabricação  e  modelo  1980/1980,  cor  bege,  a  gasolina,  Renavam  no.
00277393728,em razoável estado de conservação, avaliado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), em 08 de abril de
2019.

DEPOSITÁRIO: PAULO MENEZES, Avenida Marcos de Azevedo, no. 314, P. Moscoso, Vitória/ES

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Avenida Marcos de Azevedo, no. 314,P. Moscoso, Vitória/ES.

ÔNUS: Item 01) Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 431,47(quatrocentos e trinta e um reais
e quarenta e sete centavos), em 16 de maio de 2019.Outros eventuais constantes no Detran/ES. Item
02) Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 200,98 (duzentos reais e noventa e oito centavos),



em 16 de maio de 2019.Outros eventuais  constantes no Detran/ES;  Item 03)  Constam Débitos  no
Detran/ES no valor de R$ 431,47 (quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), em
16de  maio  de  2019.  Outros  eventuais  constantes  no  Detran/ES;  Item  05)  Constam  Débitos  no
Detran/ES no valor de R$ 663,81 (seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), em 16 de
maio de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES; Item 06)Constam Débitos no Detran/ES no
valor de R$ 643,65 (seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos, em 16 de maio de
2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.

OBSERVAÇÃO:  O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 66.005,99 (sessenta e seis mil, cinco reais e noventa e nove centavos), em 23
de maio de 2019.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0032204-29.2017.4.02.5006  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL,  em  face  de  LUZ
INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  COSMETICOS  EIRELI(CNPJ:  35.964.998/0001-29);  CARINA
CAILLAUX BACELAR DE CASTRO (CPF:039.135.437-08)

OBJETO DO LEILÃO: 01) 01 (um) Reator Motorque 500Kg, em Inox 304,em bom estado, avaliado em
R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais); 02)02 (dois) Reatores Motorque em Inox 304,
em bom estado, avaliados em R$ 60.800,00cada, totalizando R$ 121.600,00 (cento e vinte e um mil e
seiscentos reais); 03) 01 (um)Condensador para Indústria de Cosméticos 2.000L Motorque, em Inox, em
bom estado,avaliado em R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais); 04) 01 (um) Sistema de tratamento
de água desmineralizador, Wimer Pare, em bom estado, avaliado em R$70.000,00 (setenta mil reais);
05) 02 (duas) Células de carga modelo CBLZL, MK eindicador eletrônico modelo MK 1030, em bom
estado, avaliadas em R$ 1.000,00 cada,totalizando R$ 2.000,00 (dois mil reais); 06) 01 (uma) Célula de
carga modelo CBLZL500 MK e indicador eletrônico, modelo MK 1030, em bom estado, avaliado em
R$1.000,00 (um mil reais); 07) 03 (três) Pulmões de 800Kg com rodas e tampa bipartida,toda em inox,
em bom estado,  avaliados  em R$ 14.400,00 cada,  totalizando  R$ 43.200,00(quarenta  e  três  mil  e
duzentos reais); 08) 04 (quatro) Tanques reservatórios em Polietileno, avaliados em R$ 2.500,00 cada,
totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais); 09)04 (quatro) Suportes para tanques com rodas, em inox,
avaliados em R$ 2.000,00 cada,totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais).

AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 346.200,00 (trezentos e quarenta e seis mil e duzentos reais),
em 19 de abril de 2018. 

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua 6D, no. 68, Civit II, Serra/ES.

DEPOSITÁRIO: CARINA CAILLAUX BACELAR DE CASTRO, Rua José Luiz Gabeira, No. 71, Apto.
701, Barro Vermelho, Vitória/ES

ÔNUS: Nada consta.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 401.780,21 (quatrocentos e um mil,  setecentos eoitenta reais e vinte e um
centavos), em 26 de outubro de 2017.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0032955-31.2017.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL,  em  face  de
ALESSANDRA CORREA DE CASTRO FORESTI EIRELI(CNPJ: 04.783.060/0001-89); ALESSANDRA
CORREA  DE  CASTRO  FORESTI  (CPF:024.694.067-06)  e  CARLOS  ALBERTO  FORESTI  (CPF:
031.663.607-00)

OBJETO DO LEILÃO: 01)  01 (um) Veículo  Renault/Logan  EXP 1016v,ano  de fabricação  e modelo
2011/2011, cor preto, placa MTQ-6953, álcool/gasolina,Renavam no. 00313175934, em bom estado de



conservação e funcionamento; com riscos,raspados, amassados no entorno da lataria e pneus em ruim
estado,  avaliado  em  R$20.000,00  (vinte  mil  reais);  02)  01  (um)  Veículo  VW/Gol  1.0  GIV, ano  de
fabricação  e  modelo  2011/2012,  cor  branca,  placa  OCV-9148,  a  gasolina,  Renavam  no.
00329889729,em regular estado de conservação, porém sem funcionamento devido ter ficado paradona
rua e ter entrado água da chuva; com riscos, raspados, amassados no entorno da lataria e pneus em
ruim estado, avaliado em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em 13 de junho de
2019.

DEPOSITÁRIO: HIDIRLENE DUSZEIKO, Leiloeira Oficial, Rua Jurandir Ferreira, no. 10, Barra do Jucu,
Vila Velha/ES

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): DEPÓSITO DA LEILOEIRA, Rua Jurandir Ferreira, no. 10, Barra do
Jucu, Vila Velha/ES. 

ÔNUS: Item01)Consta Impedimento Renajud nos autos no. 0001116-89.2014.5.17.0151, em trâmite na
1a Vara de Guarapari/ES; Impedimento Renajud nos autos no. 0001272-96.2015.5.17.0101, em trâmite
na  1a  Vara  de  Venda  Novado  Imigrante/ES;  Impedimento  Renajud  nos  autos  no.  0000750-
35.2016.5.17.0101, em trâmite na 1a Vara de Venda Nova do Imigrante/ES; Impedimento Renajud nos
autos no.0500368-67.2014.5.17.0161, em trâmite na 1a Vara de Linhares/ES; Débitos no Detran/ES no
valor de R$ 4.312,58 (quatro mil, trezentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), em 24 de maio de
2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES; Item 02)Impedimento Renajud nos autos no. 0001116-
89.2014.5.17.0151,  em  trâmite  na  1a  Vara  de  Guarapari/ES;  Impedimento  Renajud  nos  autos  no.
0001272-96.2015.5.17.0101,  em trâmite na 1a Vara de Venda Nova  do Imigrante/ES;  Impedimento
Renajud nos autos no.0000492-76.2017.5.17.0008, em trâmite na 8a Vara de Vitória/ES; Impedimento
Renajud  nos  autos  no.  0000750-35.2016.5.17.0101,  em  trâmite  na  1a  Vara  de  Venda  Nova  do
Imigrante/ES; Impedimento Renajud nos autos no. 0500368-67.2014.5.17.0161, em trâmite na 1a Vara
de Linhares/ES; Débitos no Detran/ES no valor de R$ 2.884,51 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro
reais e cinquenta e um centavos), em 24 de maio de2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.

OBSERVAÇÃO:  O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 301.128,58 (trezentos e um mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e três
centavos), em 16 de outubro de 2017.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0033920-09.2017.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, proposta pelo(a) CEF-CAIXA ECONOMICAFEDERAL, em face de JG BIKE LTDA
(CNPJ:  20.694.400/0001-51);  GEANE  LINADA  SILVA (CPF:  091.857.977-58);  JOEL  CASSIANO
SOBRINHO FILHO (CPF:101.040.167-01)

OBJETO DO LEILÃO: 01 (um) Veículo Reboque Josielma CA, placa OYG-9672, cor cinza, Renavam
no.  01007567225,  bastante  usado,  com medida  aproximada  de  2m x  1m,  em razoável  estado  de
conservação, porém com amassados e pneus em ruim estado.

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 700,00 (setecentos reais), em 02 de maio de 2019.

DEPOSITÁRIO:  JOEL  CASSIANO  SOBRINHO  FILHO:  Estrada  de  Capuaba,  no.  1004,  Ilha  da
Conceição, Vila Velha/ES.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Estrada de Capuaba, no. 1004, Ilha da Conceição, Vila Velha/ES.

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/ES.



OBSERVAÇÃO:  O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados viap etição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 146.277,11 (cento e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e onze
centavos), em 09 de novembro de 2017.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0036726-17.2017.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL,  em  face  de  DOSSI
EDITORA  GRAFICA  LTDA  EPP  (CNP:00.730.048/0001-55);  MARCOS  ANTONIO  GALLI  (CPF:
985.592.067-87);VALDEMIR ROQUE DOSSI (CPF: 652.538.687-04)

OBJETO DO LEILÃO: 01) 01 (uma) Máquina de colar livros, marca BabyBinder SS, ano 2012, em ótimo
estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$98.000,00 (noventa e oito mil reais); 02) 01
(uma)  Máquina  de  dobrar  papel,  ano  2010,marca  Titan,  em  ótimo  estado  de  conservação  e
funcionamento, avaliada em R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais); 03) 01 (uma) Máquina de costurar
liros,  marca  Purlux,  ano  2004,  em  bom  estado  de  conservação  e  funcionamento,  avaliada  em
R$72.000,00 (setenta e dois mil reais).

AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais), em 24 de
abril de 2018.

DEPOSITÁRIO: VALDEMIR ROQUE DOSSI, Rua Três, no. 06, Grande Vitória, Vitória/ES.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Antônio Aleixo, no. 645,Consolação, Vitória/ES.

ÔNUS: Nada consta.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 199.085,60 (cento e noventa e nove mil, cinquenta e cinco reais e sessenta
centavos), em 27 de novembro de 2017.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0112766-45.2014.4.02.5001  –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,  em face  de  VALDOIR
LAURIANO DA SILVA & CIA LTDA. (CNPJ:02.372.462/0001-65);  VALDOIR LAURIANO DA SILVA
(CPF: 416.694.107-06)

OBJETO  DO  LEILÃO:  Uma  área  de  terreno  urbano  medindo  150,00m2,tendo  as  seguintes
confrontações:  Frente  para  a  Rua  Projetada,  medindo  8,50m;  Lado  Direito  medindo  20,50m;  Lado
Esquerdo,  medindo  17,00m  confrontando-se  com  os  vendedores  e  fundos  medindo  8,00m,
confrontando-se com os vendedores,correspondente ao Lote no. 04, da quadra A, do loteamento São
Francisco, situado no lugar denominado Campo Grande, Município de Cariacica/ES. Benfeitoria: Sobre
o  terreno  existe  uma  acessão  consistente  em  uma  casa  residencial  constituída  de  02pavimentos,
edificados  sobre  o  total  do  terreno,  constituída  dos  seguinte  compartimentos  e  pisos  –  Pavimento
inferior:  01  depósito,  01  despensa,  01  copa,  01banheiro,  01  cozinha  e  01  área  de  serviço.  Área
construída  de  51,25m2.  Pavimento  térreo:  03  quartos,  01  sala,  01  circulação,  02  banheiros,  02
varandas,  01 escada  interna.  Área construída de 100,00m2.  Existe  uma cobertura  com telhas  tipo
colonial. Obs.: Oimóvel está localizado no logradouro, atualmente denominado Rua Padre Leandro Del
Homo, no. 500, São Francisco, Cariacica/ES. Imóvel matriculado sob no. 14.399 no Cartório de Registro
de Imóveis de Cariacica/ES.

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), em 03 de maio de
2019.

DEPOSITÁRIO: VALDOIR LAURIANO DA SILVA: Rodovia Serafim Derenze, no. 4135, São Pedro I,
Vitória/ES. 



LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Padre Leandro Del Homo, no. 500,São Francisco, Cariacica/ES.

ÔNUS:  Consta  Penhora  nos  autos  no.  0117981-50.2015.4.02.5006,  em favor  da  Caixa  Econômica
Federal,  em  trâmite  na  1a  Vara  Federal  de  Serra/ES.  Outros  eventuais  constantes  na  Matrícula
Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 117.797,39 (cento e dezessete mil, setecentos e noventa e sete reais e trinta e
nove centavos), em 24 de abril de 2019.

PROCESSO REFERÊNCIA: 0117191-18.2014.4.02.5001 – AÇÃOMONITÓRIA, proposta pelo(a) CEF-
CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL,  em  face  de  FRIGO  FRILL  DISTRIBUIDORA  DE  CARNES
DERIVADOS EIRELI (CNPJ:15.485.319/0001-21)

OBJETO  DO  LEILÃO:  01)  01  (um)  Veículo  MMC/L200  Triton  3.2D,  ano  de  fabricação  e  modelo
2011/2012, placa OCZ-9283, cor prata, a diesel, Renavam no.00349639809, em estado regular de uso
e funcionamento, avaliado em R$ 70.000,00(setenta mil reais); 02) 01 (um) Veículo Honda City DX Flex,
ano  de  fabricação  e  modelo2011/2011,  cor  prata,  placa  OCV-5759,  álcool/gasolina,  Renavam  no.
00321674251, em estado regular de uso e funcionamento, avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil
reais).

REAVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), em 15 de maio de
2017.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Dom Pedro II, no. 257-A, Rosa da Penha, Cariacica/ES.

DEPOSITÁRIO: AMILTON PAIVA, Rua Dom Pedro II, no. 257-A, Rosada Penha, Cariacica/ES.

ÔNUS:  Item 01)  Consta  Alienação  Fiduciária  em favor  da  Caixa  Econômica  Federal;  Impedimento
Renajud nos autos no. 0107101-14.2015.4.02.5001, em trâmite na 3a Vara Federal Cível de Vitória/ES;
Impedimento Renajud nos autos no.0010811-59.2018.8.08.0173, em trâmite no 3o Juizado Especial
Cível de Cariacica/ES;Impedimento Renajud nos autos no. 0003103-25.2018.4.02.5001, em trâmite na
4a Vara Federal Cível de Vitória/ES; Débitos no Detran/ES no valor de R$ 2.289,91 (dois mil, duzentos e
oitenta e nove reais e noventa e um centavos), em 16 de abril de 2019. Outros eventuais constantes no
Detran/ES.;  Item  02)  Consta  impedimento  Renajud  nos  autos  no.  0107101-14.2015.4.02.5001,  em
trâmite  na  3a  Vara  Federal  Cível  de  Vitória/ES;Impedimento  Renajud  nos  autos  no.  0001947-
06.2013.8.08.0012, em trâmite na 3a Vara Cível de Cariacica/ES; Impedimento Renajud nos autos no.
0010811-59.2018.8.08.0173,em  trâmite  no  3o  Juizado  Especial  Cível  de  Vitória/ES;  Impedimento
Renajud  nos  autos  no.  0003103-25.2018.4.02.5001,  em  trâmite  na  4a  Vara  Federal  Cível  de
Vitória/ES;Débitos no Detran/ES no valor de R$ 3.697,85 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e
oitenta e cinco centavos), em 16 de abril de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.

OBSERVAÇÃO:  O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 131.976,71 (cento e trinta e um mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta
e um centavos), em 03 de maio de 2019.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0014533-86.2009.4.02.5001 –  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  UNIAO  FEDERAL,;  em  face  de  COPLACO  CONSULTORIA
PLANEJAMENTO  E  CONSTRUCOES  LTDA.  (CNPJ:  02.518.786/0001-69);  SEBASTIÃO  DE
OLIVEIRA BONFIM (CPF: 096.152.967-91); FREDERICO LOPES FREIRE (CPF: 113.830.387-91)

OBJETO DO LEILÃO: 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. 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, com benfeitorias não descritas no auto de penhora. Imóvel matriculado sob
no. 29.239 do Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis de Colatina/ES. 

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS):  R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), em 12 de
junho de 2019.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Localidade de Maria Ortiz, Distrito de Baunilha, área do Porto Seco,
s/nº., Colatina/ES

DEPOSITÁRIO:  FREDERICO  LOPES  FREIRE:  Avenida  José  de  Assis  Baeta,  nº.  464,  Centro,
Ecoporanga/ES e ou Rua Afonso Schwab, nº. 170, sala 101, São Silvano, Colatina/ES.

ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 2009.50.05.000291-0, em favor da União Federal, em trâmite na
2ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES; Penhora nos autos nº. 2009.50.05.000526-0, em
favor  da  União  Federal,  em trâmite  na  3ª  Vara  Federal  de  Execução  Fiscal  de Vitória/ES.  Outros
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.

VALOR DA DÍVIDA:  R$ 104.015,54 (cento e quatro mil, quinze reais e cinquenta e quatro centavos),
em 03 de dezembro de 2013.

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0010164-10.2013.4.02.5001 –  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL,  proposta  pelo(a)  CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL,  em face  de  CARMEN
CONTE GUIMARAES (CPF: 578.747.867-34)

OBJETO DO LEILÃO: 01 (uma) Motocicleta Honda NX 400c FALCON, cor branca, ano de fabricação e
modelo 2014/2015, placa OYG-9100, a gasolina, Renavam nº. 01010412954; em péssimo estado de
conservação e sem funcionamento,  parado no pátio desde a data de 17 de outubro de 2017; com
arranhões,  raspados  e  riscos  no  entorno  da  carenagem;  com  o  escapamento,  guidom  e  raios
enferrujados e com 11223 Km rodados.

REAVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS): R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 24 de junho de 2019.

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): DEPÓSITO DA LEILOEIRA,  Rua Jurandir Ferreira, nº. 10, Barra do
Jucu, Vila Velha/ES.

DEPOSITÁRIO: HIDIRLENE DUSZEIKO, Leiloeira Oficial, Rua Jurandir Ferreira, nº. 10, Barra do Jucu,
Vila Velha/ES.

ÔNUS: Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 3.030,52 (três mil, trinta reais e cinquenta e dois
centavos), em 16 de abril de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES.

OBSERVAÇÃO: O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além  de  possíveis  ônus  perante  o
DETRAN,  poderá haver  outras restrições judiciais  originárias  de outras Varas,  que poderão causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável  pela  verificação de todos e quaisquer  ônus que recaiam sobre o veículo,  pois  poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para
registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,  para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe
do leiloeiro.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 181.371,13 (cento e oitenta e um mil, trezentos e setenta e um reais e treze
centavos), em 15 de abril de 2019.



LEILÃO – 5ª VARA FEDERAL CÍVEL DE VITÓRIA/ES – LEILÃO 13/08/2019

LOCAL,  DATAS  E  HORÁRIO:  Auditório  da  Justiça  Federal,  localizado  na  Avenida  Marechal
Mascarenhas  de  Moraes,  nº.  1.877,  Térreo,  Bairro  Monte  Belo,  Vitória/ES. 1º  e  2º  Leilão:  dia
13/08/2019, a partir das 13:00h por saldo não inferior ao da avaliação e às 13:30h; arrematando quem
maior lance oferecer, exceto preço vil (inferior a 50% da avaliação). Haverá transmissão simultânea ao
leilão presencial para captação de lances através do site www.hdleiloes.com.br.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0004223-40.2017.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: TEREZINHA MARCOLANO DE OLIVEIRA

EXECUTADO: GILNEY CALZAVARA

EDITAL No 500000266841

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESPÍRITO  SANTO  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: Uma área de terras medindo 48.400,00 m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos
metros quadrados), ou seja, 01 alqueire, com todas as benfeitorias nela existentes, situada no lugar
denominado “São Domingos”, no Distrito de Itaici, Muniz Freire/ES, limitando por seus diversos lados
com Sadino Ventura, João Gomes Barros, Jaci Ferreira da Silva e quem mais de direito. Cadastrada no
INCRA sob o no 506.044.006.777- 9, com área total de 43,5 há; mód. fiscal 18,0; no de mód. fiscais
2,41 e fração mín. de parc. 3,0 ha; registrada sob a matrícula no 3.540, Livro 2, ficha 001, do Cartório de
Registro Geral de Imóveis do Município e Comarca de Muniz Freire/ES.

ÔNUS: -

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: terras sem quaisquer benfeitorias, com área de mata fechada,
porém não há informações se a área é protegida por lei ambiental ou não.

SITUAÇÃO DO IMÓVEL: sem benfeitorias.

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), em 03/06/2019.

SALDO DEVEDOR: R$ 300.049,56 (trezentos mil quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos),
em 30/01/2019.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: localidade de São Domingos, Distrito de Itaici, Muniz Freire/ES.

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0006543-97.2016.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: DORACY VALENTIN TOSE

EXECUTADO: SALVATORE COMERCIO E INDUSTRIA DE TINTAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

http://www.hdleiloes.com.br/


EXECUTADO: JEFFERSON TOSE

EDITAL No 500000266629

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESPÍRITO  SANTO  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: Lote de terreno no 14 da quadra “I”, com área de 300,00m2, confrontando-se
pela  frente  com a Rua Washington Luiz,  medindo  10,00m,  pelos  fundos com lote  no 28,  medindo
10,00m, pelo lado direito com o lote no 15, medindo 30,00m, e pelo lado esquerdo com o lote no 13,
medindo  30,00m,  do  loteamento  “Morada  da  Barra  –  Área  B”,  na  Barra  do  Jucu,  Vila  Velha/ES,
registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis, 1o Ofício, da 1a Zona de Vila Velha, no livro 2,
matrícula 132.186. Lote de terreno no 28 da quadra ‘S”, com área de 300,00m2, confrontando-se pela
frente com a Rua Frei Caneca, mediando 1000m, pelos fundos com lote no14, medindo 10,00m, pelo
lado direito com o lote no 29, medindo 30,00m, do loteamento “Morada da Barra – Área-B”, situado na
Barra do Jucu, Vila Velha/ES, registrado no Cartório deRegistro Geral de Imóveis, 1o Ofício, da 1a Zona
de Vila Velha/ES, no livro 02, matrícula no 132.187.

ÔNUS: -

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: imóveis não identificados. No entanto, o lote deterreno no 28,
possivelmente encontra-se ocupado.

SITUAÇÃO DO IMÓVEL: Lote 14 da quadra "I": encontra-se desocupado e sem construção; Lote de
terreno no 28 da quadra ‘S”: a prefeitura informa que existe uma benfeitoria com 188,59m2 de área
construída, conforme se verifica no espelho cadastral e na certidão positiva e de valor venal, o que não
pode ser aferido.

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): ambos no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
atualizado em 06/06/2018.

SALDO DEVEDOR: R$ 655.801,77 (seiscentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e um reais e setenta
e sete centavos), em 12/02/2019.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Washington Luiz, s/no, e Rua Frei Caneca, s/no, loteamento Morada da
Barra, bairro Barra do Jucu, Vila Velha/ES.

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.

EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA No 0007171-96.2010.4.02.5001/ES

EMBARGANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMBARGADO: MARIA DE FATIMA CARVALHINHO MOTA (INVENTARIANTE)

EMBARGADO: ENYLDO CARVALHINHO (ESPÓLIO)

EDITAL No 500000266535

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA DO  ESPÍRITO  SANTO,  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: FIAT MAREA WEEKEND ELX, ano de fabricação 1998, modelo 1999,cor cinza,
Placa MQO 0909.



ÔNUS: R$ 1.280,72, referentes a multas, licenciamentos anuais, e seguro DPVAT.

ESTADO  DE  CONSERVAÇÃO  DO  BEM:  encontra-se  em  razoável  estado  de  conservação  e  sem
funcionamento  há  pelo  menos  oito  anos,  com  algumas  avarias  no  entorno  da  lataria,  raspados,
ferrugens, bem como com o motor batido.

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em 17/04/2019.

SALDO  DEVEDOR:  R$  40.231,79  (quarenta  mil  duzentos  e  trinta  e  um  reais  e  setenta  e  nove
centavos), em 12/02/2019.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Constante Sodré, no 845, apto. 401, Ed. Ilha de Capri, Praia do Canto,
Vitória/ES.

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0013980-58.2017.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

EXECUTADO: REGINALDO DE ALMEIDA

EXECUTADO: JORGE ALBERTO ANDERS

EDITAL No 500000268197

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESPÍRITO  SANTO  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: 01 (uma) sala comercial de número 308, composta de um WC, com fração ideal
de  0,019449,  do  Edifício  Dom  Bosco,  situado  na  Rua  Carolina  Leal,  esquina  com  Rua  Henrique
Moscoso, em Vila Velha, registrada sob o no 96.259, no Cartório de Registro de Imóveis 1o Ofício da 1a
Zona de Vila Velha/ES. 01 (uma) sala comercial de número 309, composta de um WC, com fração ideal
de  0,017723,  do  Edifício  Dom  Bosco,  situado  na  Rua  Carolina  Leal,  esquina  com  Rua  Henrique
Moscoso, em Vila Velha, registrada sob o no 96.260, no Cartório de Registro de Imóveis do 1o Ofício da
1a Zona de Vila Velha/ES.

ÔNUS: Sala 308: R$ 6.118,22; Sala 309: R$ 6.118,22, ambos referentes às quotas condominiais, em
10/06/2019. Salas 308 e 309: 1) indisponibilidade referente ao processo no 035.010.127.260 - Acão Civil
Pública em trâmite na Justiça Estadual; 2) onerado por um termo de arrolamento de bens e direitos da
Receita  Federal;  3)  constrição  referente  ao  Processo  no  0012053-77.2005.4.02.5001  da  5a  Vara
Federal Cível de Vitória/ES; 4) indisponibilidade referente ao processo no 035.010.111.77, da 3a Vara
dos Feitos da Fazenda Pública Estadual de Vitória/ES; 5) penhora referente ao processo no 0000285-
18.2009.4.02.5001 da 3a Vara Federal Cível de Vitória/ES. Sala 308: penhora referente ao processo no
0007947-67.2008.4.02.5001 da 4a Vara Federal Cível de Vitória/ES.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: ambas estão localizadas no último andar do edifício. As salas
são ligadas entre si por uma porta, porém, têm entradas independentes. O registro fotográfico interno
não foi realizado, consta apenas o registro do entorno.

SITUAÇÃO DO IMÓVEL: ambos estão desocupados.

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), referente a sala no 308 (Mat.
96.259) e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), referente a sala no 309 (Mat. 96.260), totalizando R$
230.000,00 (duzentos e trinta mil reais).



SALDO DEVEDOR: R$ 7.063.447,92 (sete milhões, sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e sete
reais e noventa e dois centavos), em 31/01/2019.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Carolina Leal, no 289, salas 308 e 309, Edifício Dom Bosco, Jaburuna,
Vila Velha/ES, coordenadas 20°20’02.6”S 40°17’54.4”W.

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0014482-46.2007.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: EDUARDO CEZAR BARRETO MISSAGIA

EXECUTADO: EDUARDO CEZAR BARRETO MISSAGIA

EDITAL No 500000260014

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESPÍRITO  SANTO  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO:  Imóvel  comercial/residencial,  localizado  na Rua Rio  Novo do Sul,  no  1.130,
Centro, Piúma/ES, em três pavimentos, contendo no primeiro pavimento: duas lojas na frente e um
apartamento/casa nos fundos; no segundo pavimento: dois apartamentos, um de frente e um de fundos;
e no terceiro pavimento: um terraço edificado sobre a laje do apartamento dos fundos, coberto com
madeiramento e telhas de amianto.  Todas as unidades (lojas,  apartamento e terraço) têm acessos
independentes, medindo 171,11m 2 , de alicerce de pedras, paredes de lajotas, rebocadas, caiadas,
pintadas, piso de cerâmica, coberto de laje, composto por 2 lojas comerciais e 1 casa residencial, sendo
a loja 01 contendo 1 sala, medindo 11,75m 2 e fração ideal de 0,0556582, a loja 02 contendo 1 sala,
medindo 11,75m 2 e fração ideal de 0,0556582, e 1 casa residencial contendo 1 sala, 1 copa, 1 cozinha,
3 quartos, 4 banheiros, 1 área de serviço e 1 garagem, medindo 147,61m 2 , registrado no Cartório de
Registro Geral de Imóveis de Piúma sob a matrícula no 1.490, do livro 2.

ÔNUS: Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: trata-se de imóvel  misto,  sendo composto por duas salas
comerciais e uma residência, ambas localizadas na parte térrea do edifício, no 2o pavimento existe dois
apartamentos e no 3o pavimento existe uma pequena área coberta. Uma das salas está alugada e a
outra sala se encontra fechada. Não foi possível o registro interno delas. O imóvel residencial no piso
térreo está ocupado e foi autorizado o registro fotográfico pela moradora. Quanto aos dois apartamentos
localizados no 2o piso, ambos estão ocupados, mas não foi possível realizar o registro fotográfico. No
entanto, o registro externo foi feito.

IMÓVEL OCUPADO: SIM (2 apartamentos do 2o piso)

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): R$ 850.000,00, em 21/06/2019.

SALDO DEVEDOR: R$ 412.942,07, em 12/02/2019.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Rio Novo do Sul, no 1.130, Centro, Piúma/ES

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0014935-26.2016.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL



EXECUTADO: LUIZ ANTONIO SARTORIO

EDITAL No 500000266104

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZAFEDERAL TITULAR DA 5a
VARA  CÍVEL  DA  SEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESPÍRITO  SANTO,  TORNA  PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: 01 Reboque REB/META METAL MMN 1E,  cor  branca,  ano/mod.  2009/2009,
placa MSB7376; e 01 automóvel FIAT TIPO 1.6 IE, cor vermelha, ano/mod 1994/1994, placa MPK 2788.

ÔNUS: Placa MPK2788: R$ 402,05, referentes ao licenciamento e seguro DPVAT; Placa MSB7376, R$
184,77, referentes ao licencimanto anual 2019, ambos em 16/04/2019.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: a constatação, e o registro fotográfico dos bens penhorados
não foram realizados.

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): reboque:  R$ 2.500,00 (dois mil  e quinhentos reais);  automóvel:  R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), ambos em 11/12/2018.

SALDO DEVEDOR:  R$ 68.340,76 (sessenta e oito  mil  trezentos e quarenta reais  e setenta e seis
centavos), em15/01/2019.

LOCALIZAÇÃO  DO  BEM:  Rodovia  do  Sol,  no  902  -  Aeroporto  (Loja  Motonáutica),  Guarapari/ES.
Geolocalização: 20°39'05.9"S40°29'41.3"Whttps://google/maps/hZV8umxYYUR2.

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0019638-63.2017.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: FILLIPE DA SILVA LARANJA

EXECUTADO: OSMAR TADEU PINTO DE SOUZA LIMA

EXECUTADO: HIDROMINERAL COMERCIO DE AGUAS LTDA

EXECUTADO: LUCAS THADEU FIGUEIREDO MESQUITA

EDITAL No 500000266029

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA DO  ESPÍRITO  SANTO,  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: um reservatório para água em inox, com capacidade de 75 mil litros.

ÔNUS: -

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: em excelente estado de conservação.

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 31/05/2019.

SALDO DEVEDOR: R$ 1.771.701,69 (um milhão, setecentos e setenta e um mil setecentos e um reais
e sessenta e nove centavos), em 04/02/2019.



LOCALIZAÇÃO DO BEM: BR 262, km 31,5, Santa Isabel, Domingos Martins/ES.

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0034439-81.2017.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: COMERCIAL AGROCENTER EIRELI

EXECUTADO: BRUNO BARROS THOMAZ

EDITAL No 500000265933

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA DO  ESPÍRITO  SANTO,  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: Veículo tipo motocicleta, marca Honda, modelo CG125 FAN, Placa MSI4734, cor
preta.

ÔNUS: R$ 1.384, 37 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referentes ao
Licenciamento, IPVA, Seguro DPVAT dos anos 2016 a 2019, em 16/04/2019.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: veículo em razoável estado de conservação e funcionamento,
com algumas avarias no entorno da lataria, raspado no para lama dianteiro, retrovisor direito com o
vidro trincado, sem a carenagem lateral lado esquerdo e direito, bem como parte traseira; com rasgos
no banco e manete esquerda quebrada.

VALOR DO BEM (AVALIAÇÃO): R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em 07/05/2019.

SALDO DEVEDOR: R$ 50.054,90, em 12/02/2019.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Lopes Loureiro, no 14, Loja, Cariacica Sede, Cariacica/ES, CEP: 29156-
140. (endereço profissional do depositário, Sr. Bruno B. Thomaz.

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL No 0112148-66.2015.4.02.5001/ES

EXEQUENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: ALEXANDRE DA SILVA

EXECUTADO: ESTILO COUROS COMERCIO E SERVICOS LTDA

EXECUTADO: JOCELMA RAUTA CAPELETTI

EDITAL No 500000265862

A DOUTORA MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND, MMa JUÍZA FEDERAL TITULAR DA
5a  VARA CÍVEL  DA SEÇÃO  JUDICIÁRIA DO  ESPÍRITO  SANTO,  TORNA PÚBLICO  QUE  SERÁ
REALIZADO LEILÃO NA JUSTIÇA FEDERAL:

OBJETO DO LEILÃO: (02) duas máquinas de costura industrial, marca Pfaff, pneumáticas



e eletrônicas, contendo, cada máquina, 3 (três) pontos e 2 (duas) agulhas, modelo no 1296.

ÔNUS: -

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO BEM: Em bom estado de conservação e funcionamento.

VALOR  DO  BEM  (AVALIAÇÃO):  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais)  cada.  Totalizando  o  valor  de  R$
40.000,00 (quarenta mil reais), em 26/04/2019.

SALDO DEVEDOR: R$ 76.417,67, em 18/01/2019.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Av. Estudante José Júlio de Souza, no 1780, apt. 1001, Praia de Itaparica,
Vila Velha/ES. (endereço residencial do depositário, Sr. Alexandre).

LEILOEIRA: HIDIRLENE DUSZEIKO.



LEILÃO – VARA FEDERAL DE SERRA/ES – LEILÃO 13/08/2019

LOCAL, DATAS E HORÁRIO: Auditório da Justiça Federal de Vitória, localizado na Avenida Marechal
Mascarenhas de Moraes,  nº.  1.877,  Térreo,  Bairro Monte Belo,  Vitória/ES.  1º e  2º Leilão:  dia
13/08/2019, a partir das 13:00h por saldo não inferior ao da avaliação e às 13:30h; arrematando
quem maior lance oferecer,  exceto preço vil  (inferior  a  50% da avaliação).  Haverá transmissão
simultânea ao leilão presencial para captação de lances através do site www.hdleiloes.com.br.

01 - AÇÃO MONITÓRIA - 0000659-14.2012.4.02.5006

EXEQUENTE: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04)
EXECUTADO(S): BRIANDA NUNES DOS SANTOS (CPF: 097.075.967-32); LUCIMAR CARLOS NOBRE
(CPF: 020.154.327-36 ) e LUIS ANTONIO DOS SANTOS (CPF: 862.576.507-63)
ADVOGADO(S): Não informado.
BEM(NS):  01  (um)  Veículo  marca/modelo  VW/GOL  1.6  RALLYE,  ano  de  fabricação  e  modelo
2007/2008, cor amarela, álcool/gasolina, placa MRS-6562, potência 103, cilindradas 1596, Chassi
9BWCB05W88T149356,  Renavam  nº.  00946759782,  em  bom  estado  de  conservação  e
funcionamento, com riscos leves no entorno da lataria e com para choque dianteiro queimado do
sol.
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em 10 de maio de 2019.
ÔNUS: Consta Impedimento Renajud nos autos nº. 0013473-44.2010.4.02.5001, em trâmite na 3ª
Vara Federal Cível de Vitória/ES. Outros eventuais constantes no Detran/ES. 
OBS: O  arrematante  declara  estar  ciente  de  que,  além de  possíveis  ônus  perante  o  DETRAN,
poderá  haver  outras  restrições  judiciais  originárias  de  outras  Varas,  que  poderão  causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá
ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos
para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo,
para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro.
DEPOSITÁRIO: LUIS ANTONIO DOS SANTOS: Rua Nova Friburgo, nº. 94, Bairro Barcelona, Serra/ES.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 41.225,01 (quarenta e um mil, duzentos e vinte e cinco reais e um centavo),
em 29 de janeiro de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): RUA NOVA FRIBURGO, Nº. 94, BAIRRO BARCELONA, SERRA/ES.

http://www.hdleiloes.com.br/


LEILÃO – VARA FEDERAL DE SÃO MATEUS/ES – LEILÃO 13/08/2019

LOCAL, DATAS E HORÁRIO: Auditório da Justiça Federal de Vitória, sito à Avenida
Marechal  Mascarenhas  de  Moraes,  1877,  Térreo,  Bairro  Monte  Belo,  Vitória/ES  e
através  do  site  www.hdleiloes.com.br.  1.º  e  2º  Leilão:  dia  13/08/2019,  a  partir  das
13:00h, por saldo não inferior ao valor da avaliação e às 13:30h arrematando quem
maior  lance  oferecer,  exceto  preço  vil  (inferior  ao  50%  da  avaliação),  conforme
disposto no art. 891 do CPC/2015; 

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0000138-49.2010.4.02.5003 -  EXECUÇÃO  POR  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, apresentado  pelo(a)  CEF-CAIXA  ECONOMICA  FEDERAL (CNPJ:
00.360.305/0001-04), em face de SEDNA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME (CNPJ:
06.337.275/0001-00); ANDREIA APARECIDA GONZALEZ VIEGA (CPF: 031.936.547-60);
WILSON GONZALEZ FILHO (CPF:  735.092.997-87)

OBJETO DO LEILÃO: 01) 01 (um) Veículo Fiat/Doblô ELX 1.8 Flex, placas MSL-4134, cor
prata, Chassi 9BD11930591056591, Renavam nº. 113862318, espécie passageiro, categoria
particular, ano de fabricação e modelo 2008/2009, álcool/gasolina;  Veículo em estado de
sucata, não sendo possível a identificação, tendo em vista a retirada de peças, reavaliado
em R$ 1.000,00 (um mil reais);  02)  01 (um) Veículo Fiat/Doblô ELX 1.8 Flex, placas MSL-
4135, cor prata, Chassi 9BD11930591058336, Renavam nº. 113887221, espécie passageiro,
categoria  particular,  ano de fabricação  e  modelo  2008/2009,  álcool/gasolina;  Veículo  em
estado de sucata, não sendo possível a identificação, tendo em vista a retirada de peças,
reavaliado em R$ 1.000,00 (um mil  reais);  03)  01 (um) Veículo Fiat/Doblô ELX 1.8 Flex,
placas  MSL-4136,  cor  branca,  Chassi  9BD11930591056947,  Renavam  nº.  111629470,
espécie  passageiro,  categoria  particular,  ano  de  fabricação  e  modelo  2008/2009,
álcool/gasolina; Veículo em estado de sucata, não sendo possível a identificação, tendo em
vista a retirada de peças, reavaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais);  04)  01 (um) Veículo
Fiat/Doblô  ELX  1.8  Flex,  placas  MSL-4137,  cor  branca,  Chassi  9BD11930591056892,
Renavam  nº.  113920261,  espécie  passageiro,  categoria  particular,  ano  de  fabricação  e
modelo 2008/2009, álcool/gasolina, em bom estado de conservação, com riscos e ralados
leves no entorno da lataria, sujo, sem o banco traseiro, reavaliado em R$ 20.000,00 (vinte
mil reais).

AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), em 13 de junho
de 2019. 

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Washington Castelo Dutra, nº. 100, Bairro Ideal, São
Mateus/ES.

DEPOSITÁRIO(A): WILSON GONZALEZ FILHO,  Rua Washington Castelo Dutra, nº. 100,
Bairro Ideal, São Mateus/ES.

ÔNUS: Item 01) Consta Alienação Fiduciária em favor de Caixa Econômica Federal. Outros
eventuais constantes no Detran/ES. Item 02) Consta Alienação Fiduciária em favor da Caixa
Econômica Federal. Outros eventuais constantes no Detran/ES; Item 03) Consta Alienação
Fiduciária  em  favor  da  Caixa  Econômica  Federal.  Outros  eventuais  constantes  no
Detran/ES; Item 04) Consta Impedimento Judicial nos autos nº. 0000294-32.2013.4.02.5003,
em trâmite na 4ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES; Débitos no Detran/ES no
valor de R$ 1.602,62 (um mil seiscentos e dois reais e sessenta e dois centavos), em 06 de
maio de 2019. Outros eventuais constantes no Detran/ES. 

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN,
poderá haver  outras restrições judiciais  originárias  de outras Varas,  que poderão causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante



que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo,
pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização.
Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz
que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas.  O
modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. 

DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 465.813,94 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e
treze reais e noventa e quatro centavos), em 14 de junho de 2019. 

PROCESSO  REFERÊNCIA:  0137139-03.2015.4.02.5003 –  AÇÃO  MONITÓRIA,
apresentado pelo(a) CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ: 00.360.305/0001-04), em
face de VIG ALARMES SEGURANÇA ELETRÔNICA (CNPJ: 17.661.185/0001-88)

OBJETO DO LEILÃO: 01)  01 (uma)  Motocicleta  Honda Lead 110,  ano de fabricação e
modelo 2014/2014, placa OYF-7197, cor preta, a gasolina,  Chassi 9C2JF2500ER305858,
Renavam nº. 01003424730, em bom estado de conservação, reavaliado em R$ 5.900,00
(cinco mil e novecentos reais);  02) 01 (uma) Motocicleta Honda CG 125 FAN ESD, ano de
fabricação  e  modelo  2014/2014,  placa  OYJ-4897,   cor  preta,  a  gasolina,  Chassi
9C2JC4160ER032162,  Renavam  nº.  01305007775,  em  bom  estado  de  conservação,
ravaliado em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);

AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), em 13
de junho de 2019.  

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Rua Herondino Barbosa dos Santos, nº. 13, Bairro Boa
Vista, São Mateus/ES. 

DEPOSITÁRIO(A): LUCAS MEDEIROS DA SILVA, Rua Herondino Barbosa dos Santos, nº.
13, Bairro Boa Vista, São Mateus/ES.

ÔNUS: Item 01) Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 678,28 (seiscentos e setenta
e oito reais e vinte e oito centavos), em 03 de junho de 2019. Outros eventuais constantes
no Detran/ES;  Item 02)  Constam Débitos no Detran/ES no valor de R$ 1.428,50 (um mil,
quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos), em 03 de junho de 2019. Outros
eventuais constantes no Detran/ES. 

O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN,
poderá haver  outras restrições judiciais  originárias  de outras Varas,  que poderão causar
morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante
que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo,
pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização.
Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz
que preside o processo, para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas.  O
modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro. 


