
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 01/2019 
 

O Dr. GUSTAVO ANDRÉ OLIVEIRA DOS SANTOS, MM. Juiz Federal Titular e a Dra. 
GABRIELLA MOURA VAZ DE OLIVEIRA, MMa. Juíza Federal Substituta da Vara Única da 
Subseção Judiciária de Caxias/MA, no uso de suas atribuições legais, etc. 

FAZEM SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que a Vara Única 
desta Subseção levará à arrematação pública, para alienação e leilão, nas datas, local, horário e sob as 
condições adiante descritas, os bens penhorados nos autos das execuções, ações penais e alienações de 
bens apreendidos, a seguir relacionadas: 

I. DATAS 

a) 1.º PRAÇA: dia 17 de outubro de 2019, com início às 10h, pelo valor do maior lance, que não poderá 
ser inferior ao da avaliação; 

b) 2.º PRAÇA: dia 24 de outubro de 2019, com início às 10h, pelo valor do maior lance, que não poderá 
ser inferior a 50% do valor da avaliação para os bens constritos dos processos de execução e a 80% 
(oitenta por cento) do valor da avaliação quanto aos bens acautelados em ações penais, conforme prevê o 
art. 144-A, § 2º, do CPP. 
 
c) Os veículos automotores poderão ser examinados a partir do dia 01 de outubro de 2019, no local 
indicado na descrição respectiva constante dos Anexos II e III. 

 

II. LOCAL  

Sítio www.hastavip.com.br,  na modalidade somente eletrônica. 

III. LEILOEIRO  

VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUE COSTA FILHO matrícula 12/96-JUCEMA 

Endereço profissional: Avenida Engº Emiliano Macieira, n. 05, Km 07, Quadra C, Bairro Maracanã, São 
Luís/MA, telefone (098) 3334-8888, e-mail: gustavo.judicial@vipleiloes.com.br.  

IV. ADVERTÊNCIAS 

1) Ficam intimados da realização da hasta pública os executados e cônjuges, se casados forem, caso não 
tenham sido encontrados para intimação pessoal, bem como os credores pignoratícios, hipotecários, 
anticréticos, usufrutuários ou senhorio direto, que não foram intimados pessoalmente, conforme o art. 889 
do NCPC. Se o executado for revel e não tiver advogado constituído, não constando dos autos seu 
endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação 
considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão. 

2) Em caso de arrematação, o exequente que não tenha se manifestado previamente poderá adjudicar os 
bens arrematados com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, no prazo de 30 
(trinta) dias (art. 24 Lei n°. 6.830/80).  

3) Excetuados os casos de nulidades previstas em Lei, não serão aceitas desistências dos arrematantes ou 
alegações de desconhecimento das cláusulas deste Edital para se eximirem das obrigações geradas, 
inclusive aquelas de ordem criminal, na forma da art. 358 do Código Penal (“impedir, perturbar ou 
fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena — detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um) ano, ou 
multa, além da pena correspondente à violência”).  
 
4) O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver 
feito, nas seguintes hipóteses do artigo 903,§ 5º, do CPC: 
I – se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado do edital; 
II – se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das 
situações previstas no § 1º; 
III – uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, desde que apresente 
a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação (art. 903,§ 5º, do NCPC). 
 
5) Não podem arrematar os incapazes, o Juiz Federal ou Juiz Federal Substituto do feito, o(a) Diretor(a) 
de Secretaria e demais servidores desta Subseção, bem como seus parentes até segundo grau, em linha 



direta, colateral e afim, o Depositário, além daqueles que forem responsáveis pela administração dos bens 
leiloados. Os advogados de qualquer das partes e os demais elencados no art. 890 do NCPC. 
 
6) Quem pretender arrematar os bens em anexo na modalidade eletrônica, deverá ofertar lanços pela 
Internet através do site www.hastavip.com.br, devendo, para tanto, os interessados efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 
recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do 
termo próprio, sendo que, neste caso, havendo arrematação, o arrematante receberá as guias de 
recolhimento correspondentes ao lanço ofertado, por e-mail, para o devido pagamento. 

V. ÔNUS DO ARREMATANTE  

O arrematante deverá pagar ao leiloeiro, no ato da arrematação, a comissão de 5% (cinco por cento) sobre 
o valor do bem arrematado (parágrafo único, art. 884, do NCPC) e (art. 23, § 2º, Lei n. 6.830/80). As 
custas judiciais devidas, no percentual de 0,5% do valor da arrematação, sendo de, no mínimo, R$ 10,64 
e, no máximo, R$1.915,38, deverão ser pagas no ato de expedição da Carta de Arrematação/Mandado de 
Entrega do Bem. 
 
VI. ÔNUS DO REMITENTE/ADJUDICANTE  
 
Em caso de remição/adjudicação, o remitente/adjudicante deverá pagar ao leiloeiro a comissão de 2,5% 
(dois e meio por cento) sobre o valor do bem arrematado (art. 23, § 2º, Lei n. 6.830/80) e as custas 
judiciais devidas, no percentual de 0,5% do valor da remição, sendo de, no mínimo, R$ 10,64 e, no 
máximo, R$1.915,38, no ato de expedição da Carta de Remição/Adjudicação ou do Mandado de Entrega 
do Bem. 
 
VII. CONDIÇÕES DOS BENS  
 
1. Os veículos poderão ser examinados pelos interessados a partir do dia 01 de outubro de 2019, nos 
dias úteis, de 9 às 17h, no local indicado nos Anexos II e III, para que tomem conhecimento da real 
situação dos mesmos, posto que serão alienados no estado de conservação em que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Federal ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou 
mesmo providências referentes à retirada, embalagem e transporte daqueles arrematados. Sendo a 
arrematação judicial modo originário de aquisição de propriedade, não cabe alegação de evicção, sendo 
exclusiva atribuição dos licitantes verificarem o estado de conservação, situação de posse e especificações 
dos bens oferecidos em leilão. Qualquer dúvida deverá ser dirimida no ato do leilão.  
2. Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens do leilão, independentemente de prévia 
comunicação. 
 
VIII. DAS DÍVIDAS DOS BENS 
1. No caso de arrematação de veículos automotores (automóveis, motocicletas, embarcações, aeronaves e 
similares), os impostos sobre a propriedade da coisa não serão transferidos ao arrematante, sub-rogando-
se no preço da arrematação. Também não serão transferidas ao arrematante as dívidas referentes a multas 
pendentes, que são de responsabilidade pessoal do proprietário anterior. O veículo automotor 
(automóveis, motocicletas, embarcações, aeronaves e similares) será entregue ao arrematante no estado 
em que se encontrar à época da arrematação. O prazo para levantamento de gravames porventura 
existentes sobre o veículo automotor arrematado dependerá de resposta dos órgãos impositores à 
comunicação expedida pelo juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de Caxias-MA para seu 
levantamento. Compete apenas ao interessado no bem ou bens, eventual pesquisa de débito junto aos 
diversos Órgãos para que estes sejam desvinculados do veículo e cobrados do antigo proprietário. 

 
2. No caso de arrematação de outros bens móveis, o arrematante não será responsabilizado por qualquer 
dívida e ônus constituídos, salvo aqueles relacionados à transferência dos bens, inclusive de ordem 
tributária conforme o caso.  

 
3.No caso de arrematação de bens imóveis, os arrematantes/alienantes ficam isentos dos créditos 
tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens 
imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a 
contribuições de melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo quando conste do título 
a prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em alienação particular, estejam ou não inscritos na 
dívida ativa (art. 130, parágrafo único, do CTN), sub-rogando-se no preço da arrematação. Também não 



será transferido ao arrematante eventual ônus relativo à hipoteca sobre o bem imóvel, conforme art. 
1.499, VI, do Código Civil.  

 
Não estão incluídos no rol das dívidas mencionadas neste item, as quais ficarão a cargo do arrematante: 
 I - as eventuais despesas de condomínio e outras obrigações civis referentes ao imóvel, tais como foro e 
laudêmio, etc.;  
II - as despesas cartorárias de transferência e desmembramento, bem como o Imposto de Transferência de 
Bens Imóveis – ITBI;  
III – os débitos de INSS constituídos em razão da construção ou reforma do bem, de obras concluídas ou 
em andamento, desde que devidamente averbados do Registro de Imóveis competente;  
IV – as eventuais despesas relativas à restrição imposta por zoneamento ou uso do solo, inclusive aquelas 
decorrentes da Legislação Ambiental; 
 V – demais despesas referentes a alvarás, certidões, escrituras e registros, incluindo débitos relativos à 
regularização da denominação do logradouro e numeração predial junto aos órgãos competentes, 
conforme o caso. 

 
IX. CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO 
 
1) A arrematação dos bens dar-se-á mediante as condições estabelecidas no Código de Processo Civil, na 
Lei n. 6.830/80, no art. 98 da Lei n. 8.212/91, nos casos de veículos apreendidos em processo criminal, 
de acordo com o art. 122, parágrafo único do CPP com redação alterada pela Lei n. 9.528/97. E eventuais 
outras normas especificas de cada ente credor público ou privada envolvido no leilão; 
 
2) Se o bem não alcançar lanço superior ou igual à avaliação, será arrematado por quem maior quantia 
oferecer em 2º leilão, porém não será aceito lanço inferior a 50% do valor da avaliação dos bens, 
percentual este fixado pelo juízo, em consonância com o art. 891, NCPC, com ressalva quanto aos bens 
objeto de alienação antecipada de bens apreendidos constantes do ANEXO III, que não poderão ser 
arrematados em segundo lance por valor inferior a 80% (oitenta por cento), conforme prevê o art. 144-A, 
§ 2º, do CPP. 

 
3) Se o valor da arrematação for superior ao da dívida, em sendo obtido parcelamento junto ao exequente, 
deverá o arrematante depositar, em 03 (três) dias, à disposição do Juízo, o valor da arrematação que 
superar a dívida.  
 
4) Fica facultada a aquisição, de maneira parcelada, do bem penhorado, na forma do art. 895 do CPC/15. 

 
5) As condições de parcelamento para os processos em que é parte a FAZENDA NACIONAL submetem-
se as regras do art. 98 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, com redação alterada pela Lei n.° 9.528, de 
10/12/1997, bem como através da Portaria n.° 79, de 06/02/2014, da Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional. 

 
6) A UNIÃO FEDERAL, parte exequente nos processos nºs 5744-35.2015.4.01.3702 e 2994-
60.2015.4.01.3702, manifestou interesse na modalidade de parcelamento prevista no art. 916 do Novo 
CPC. 

 
7) Os demais exequentes não manifestaram interesse no parcelamento dos valores da arrematação, motivo 
pelo qual para eles o pagamento do lanço deverá ser à vista.  

 
8) O arrematante providenciará os meios para a remoção dos bens arrematados; 

 
X – DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DA ENTREGA DE BENS 
 
1.A carta de arrematação será expedida depois de transcorridos os prazos para oposição de embargos de 
terceiros (5 dias) e para opção de adjudicação do(s) bem(ns) pelo exequente (30 dias). Neste último caso, 
havendo renúncia expressa do credor, não se obedecerá a esse prazo e, será entregue mediante 
comprovação do pagamento integral da arrematação à vista, das custas judiciais de arrematação e do 
imposto de transmissão (ITBI), no caso dos imóveis. 

 
2.No caso de arrematação parcelada, para entrega da respectiva Carta, será exigido também o termo de 
parcelamento fornecido pelo credor. 



 
3.Para entrega do bem móvel que se encontre depositado com o particular será expedido, além da Carta 
de Arrematação, mandado de entrega, que será cumprido pelo Oficial de Justiça, devendo o arrematante 
acompanhá-lo para o recebimento do bem. 
 
4.No caso de arrematação de veículos, o arrematante deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data 
da entrega da carta de arrematação, efetuar, junto ao órgão competente de trânsito, a devida transferência 
de propriedade do bem, arcando com os custos referentes a taxas e impostos respectivos. 
 
5.O arrematante de imóvel deverá no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da arrematação, dirigir-
se à Secretaria de Finanças do Município aonde se encontra localizado o bem para efetuar o pagamento 
do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), bem como registrar a Carta de Arrematação no 
Cartório de Registro de Imóveis (CRI) competente.  
 
Fica o Sr. Leiloeiro Oficial autorizado a receber ofertas de preço pelos bens arrolados neste Edital em seu 
endereço eletrônico acima mencionado, devendo para tanto os interessados efetuarem cadastramento 
prévio, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva no local e data designada para realização 
de leilão; 
 
Os autos das execuções e das alienações e leilões dos processos criminais estão disponíveis aos 
interessados para consulta na Secretaria da Vara, especialmente no que se refere às matrículas dos bens 
imóveis indicados nas descrições dos bens;  

 
ANEXO I 

BENS IMÓVEIS 
________________________________  
EXECUÇÃO FISCAL Nº 2009.37.02.000805-4 
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADO: CANDIDO ROGERIO VASCONCELOS DOS SANTOS 
CDA N.: 31 1 09 000006-94 
DÍVIDA: R$ 34.468,23, atualizada em 08/2018 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
1) Uma casa residencial geminada de n. 02, do Residencial CGP I, com a seguinte divisão interna: 03 
quartos, sendo um suíte, sala 02 ambientes, cozinha, 02 circulações, jardim de inverno descoberto, 
garagem e área de serviço, com área total de 203,26 m2, sendo 106,75m2 de área construída e 96,51m2 
de área descoberta, correspondendo a fração ideal  de 203,26m2 ou 50% da área do9 lote de terras nº 06 
da quadra 90. A casa apresenta o piso todo em cerâmica, cozinha azulejada, teto em laje, estado de 
conservação apresentando-se regular, necessitando de reparos simples, garagem para dois carros, tipo 
gaveta. 
DEPOSITÁRIO: Cândido Rogério Vasconcelos dos Santos 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 190.677,00, atualizado em 12/2017. 
LOCALIZAÇÃO: Rua Presidente Hoover, Qd-90, Lote06, Casa 02, Setor Jardim Presidente, Goiânia- 
HIPOTECAS/PENHORAS: Não há 
___________________________________________________________ 
EXECUÇÃO FISCAL Nº  2005.37.02.001315-4 
EXEQÜENTE:  FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADO:  MIGUEL ALVES RIBEIRO 
CDA N.: 31 1 00 000147-88 
DÍVIDA: R$ 47.884,11, atualizada  em  07/2017 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
Uma parcela de terreno urbano, constituído pelo lote 03, localizado na Rua Miguel Alves, s/n, Bairro 
Ponte, medindo 5,00m de frente, 85,00m lateral direita, fazendo um ângulo de 8,00m, fazendo outro 
ângulo de 8,50m, lateral esquerda com 83,00m, e 54,00m de fundos, perfazendo uma área de 3.053,50m2, 
limitando-se pela frente com a Rua Miguel Alves, pela lateral direita com terreno do Patrimônio de Nossa 
Senhora de Nazaré, pela lateral esquerda com o Lote 02 e pelos fundos com o Lote 04, ambos de 
propriedade de Miguel Alves Ribeiro, situado no 3.º Distrito e Freguesia de N. Sra. de Nazaré, desta 
cidade, constante da matrícula 6.396 (desmembrada da 2.727), do CRI desta Comarca. 
DEPOSITÁRIO: Miguel Alves Ribeiro 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 110.000,00, atualizada em 10/2016 



LOCALIZAÇÃO: margem esquerda da BR 316/MA, próximo à cidade Judiciária, encontro da BR316 
com a Rua Maria do Rosário, Caxias-MA. 
HIPOTECAS/PENHORAS: R-002, R-03, R-04, AV-05, AV-06, AV-07, AV-08, AV-09 e AV-10. 
________________________________________________________________ 
EXECUÇÃO FISCAL Nº  4180-94.2010.4.01.3702/7106-43.2013.4.01.3702 
EXEQÜENTE:  FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADO:  ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E MANTENEDORA DO COLÉGIO CAXIENSE 
CDA N.: FGMA201000064/FGMA201300181/FGMA201300182/CSMA201300183 
DÍVIDA: R$ 71.269,32, atualizada  em  07/2019 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
Uma morada de casa térrea construída de tijolos e adobos, madeira e taipa, coberta de telha sita na Rua 
Aarão reis nhº 39, primeiro distrito e freguesia de nossa Senhora da Conceição e São José desta cidade 
mística pelo lado de cima com o Teatro PHNIX pelo de baixo com a casa de propriedade do Município de 
Caxias, e onde funciona o Instituto Gonçalves Dias, fundo para Rua Dr. Berredo, compreendendo o 
terreno do fundo que está separado por um muro pertencente a dita casa, a linha retado puchado até o 
muro em frente, ficando este muro desde esta parte até encontrar-se com o terreno do referido Teatro 
PHNIX e terreno nele compreendido com todas as suas benfeitorias pertencendo a casa que ora vendem. 
Registrada no número de ordem 2748 (28.008), Livro 4-D do Cartório de Registro de Imóvel do 1º 
Ofício desta cidade. 
DEPOSITÁRIO: Hélio de Sousa Queiroz 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 700.000,00, atualizada em 04/2019 
LOCALIZAÇÃO Rua Aarão reis nº 39, primeiro distrito, Caxias-MA. 
HIPOTECAS/PENHORAS:  AV 05, AV 06, AV 07 e AV 08 
_________________________________________________________________________________ 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.37.02.001251-9   
EXEQÜENTE:  FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADOS: ESPOLIO DE MARIANO AZEVEDO 
CDA N.: 31 6 04 004970-73 / 31 6 00 002097-04 
DÍVIDA: R$ 71.315,30, atualizada em 07/2019 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
Uma área de terras, medindo 3.000m², no loteamento Uzina Velha I, compreendendo os lotes de 01 a 10, 
da Quadra 09, medindo 10mx30 cada um, no 3º Distrito deste município, matriculado no cartório de 
Registros de Imóveis desta Cidade sob o nº 11514(07/12/05), Livro 2-AF, fl. 182. 
Trata-se de imóvel localizado as margens da Br 316, km 548, não possuindo nenhuma espécie de 
benfeitoria. Na região não podemos destacar nenhuma espécie de ocupação, seja residencial, 
comercial/serviços ou industrial. 
No local, apenas existe a infraestrutura de energia elétrica, não há transporte coletivo regular, e nem 
serviços comunitários como escolas, hospitais e supermercados, por exemplo. 
A área é relativamente plana, não observando este Oficial, na área de amostra, nenhum aclive/declive. 
DEPOSITÁRIO: Raimundo Nonato Pereira Azevedo 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 100.000,00, atualizado em 01/2019. 
LOCALIZAÇÃO: Uzina Velha, 3º Distrito de Caxias-MA, próximo a BR316, lado esquerdo, sentido 
Teresina-São Luis-MA 
HIPOTECAS/PENHORAS: NÃO CONSTA                    
___________________________________________________________________________ 
EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 2994-60.2015.4.01.3702  
EXEQÜENTE: UNIÃO FEDERAL 
EXECUTADO: MARCIA REGINA SEREJO MARINHO 
TITULO: ACORDÃO 1180/2013 – TCU – 1ª CAMARA 
DÍVIDA: R$ 3.035.176,52, atualizada em 06/2019 
DESCRIÇÃO DOS BENS:  
A - Um terreno localizado no Distrito Rodoviário, Bairro Pirajá, com os seguintes limites e dimensões, 
conforme descrito em cartório: 30,00m de frente, 180,00m pelas laterais e 30,00m de fundos, perfazendo 
uma área total de 5.400 m², limitando-se ao norte pela BR-22, ao sul com a propriedade do Patrimônio de 
Nossa Senhora de Nazaré, a leste pela propriedade do Sr. Manoel Dias e a oeste com o cercado do 
Departamento de Estrada de Rodagem, sito no 3º Distrito e freguesia do N. S. de Nazaré, desta cidade, 
devidamente registrado no Livro 2-S, fls. 161, R-03, Matrícula 6.174 no Cartório do 1º Ofício de 
Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). 
B - Um terreno em formato retangular com área de 12.250,00 m², localizado no bairro Pirajá, município 
de Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 01 ao ponto 02, segue com 



140,00 metros, limitando-se com a Rua Projetada – paralela a Av. Pirajá; do ponto 02 vira a direita com 
ângulo reto e segue por 87,50 metros até o ponto 03, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 03 vira a 
direita com ângulo reto e segue  por 140,00 metros até o ponto 04, limitando-se com o lote 2 (matrícula nº 
18.433); do ponto 04 vira a direita com ângulo reto e segue por 87,50 metros até ao ponto 01, limitando-
se com terreno de terceiros - CIBRAZEM, fechando assim o perímetro com 455,00 metros, registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.432, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$ 
500.000,00 (Quinhentos mil reais) 
C - Um terreno em formato retangular com área de 12.250,00 m²,  localizado no bairro Pirajá, município 
de Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 05 ao ponto 06, segue com 
140,00 metros, limitando-se com o lote 01 (matrícula nº 18.432); do ponto 06 vira a direita com ângulo 
reto e segue por 87,50 metros até o ponto 07, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 07 vira a direita 
com ângulo reto e segue  por 140,00 metros até o ponto 08, limitando-se com o lote 3 (matrícula nº 
18.434); do ponto 08 vira a direita com ângulo reto e segue por 87,50 metros até ao ponto 05, limitando-
se com terreno de terceiros -CIBRAZEM, fechando assim o perímetro com 455,00 metros, registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.433, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$500.000,00 
(Quinhentos mil reais) 
D - Um terreno em formato retangular com área de 1.400,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 09 ao ponto 10, segue com 140,00 
metros, limitando-se com o lote 02 (matrícula nº 18433); do ponto 10 vira a direita com ângulo reto e 
segue por 10,00 metros até o ponto 11, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 11 vira a direita com 
ângulo reto e segue  por 140,00 metros até o ponto 12, limitando-se com o lotes 4 (matrícula 18.435, por 
21,00 metros), lote 05 (matrícula nº 18.436, por 19,00 metros), lote 06 (matrícula nº 18.437, por 28,00 
metros), lote 07 (matrícula nº 18.439, por 12,00 metros), lote 09 (matrícula nº 18.440, por 20,00 metros); 
do ponto 12 vira a direita com ângulo reto e segue por 10,00 metros até ao ponto 09, limitando-se com 
terreno de terceiros - CIBRAZEM, fechando assim o perímetro com 300,00 metros, registrado no Livro 
02, sob a Matrícula 18.434, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$60.000,00 
(Sessenta mil reais). 
E - Um terreno em formato retangular com área de 630,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 13 ao ponto 14, segue com 21,00 
metros, limitando-se com o lote 03(matrícula nº 18434); do ponto 14 vira a direita com ângulo reto e 
segue por 30,00 metros até o ponto 15, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 15 vira a direita com 
ângulo reto e segue  por 21,00 metros até o ponto 16, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 16 
vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 13, limitando-se com o lotes 05 
(matrícula 18.436), fechando assim o perímetro com 102,00 metros, registrado no Livro 02, sob a 
Matrícula 18.435, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$60.000,00 (Sessenta mil 
reais). 
G - Um terreno em formato retangular com área de 840,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 21, segue com 28,00 metros, até o 
ponto 22, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 22 vira a direita com ângulo reto e segue por 
30,00 metros até o ponto 23, limitando- se com o lote 07 (matrícula nº 18.438); do ponto 23 vira a direita 
com ângulo reto e segue por 28,00 metros até o ponto 24, limitando-se com o lote 03 (matrícula nº 
18.434); do ponto 24 vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 21, limitando-
se com lote 05 (matrícula nº 18.436), fechando assim o perímetro com 116,00 metros. Registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.437, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$40.000,00 
(Quarenta mil reais). 
H- Um terreno em formato retangular com área de 1200,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 25, segue com 40,00 metros, até o 
ponto 26, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 26 vira a direita com ângulo reto e segue por 
30,00 metros até o ponto 27, limitando- se com o lote 08 (matrícula nº 18.439); do ponto 27 vira a direita 
com ângulo reto e segue por 40,00 metros até o ponto 28, limitando-se com o lote 03 (matrícula nº 
18.434); do ponto 28 vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 28, limitando-
se com lote 06 (matrícula nº 18.437), fechando assim o perímetro com 140,00 metros. Registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.438, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$50.000,00 
(Cinqüenta mil reais). 
DEPOSITÁRIO: Márcia Regina Serejo Marinho 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 1.430.000,00, atualizado em 12/11/2015 
LOCALIZAÇÃO: Distrito Rodoviário, Pirajá, Caxias, MA 
HIPOTECAS/PENHORAS: NÃO CONSTA  

______________________________________________________________________       

EXECUÇÃO PFISCAL Nº 128-45.2016.4.01.3702  



EXEQÜENTE: FUNASA 
EXECUTADO: MARCIA REGINA SEREJO MARINHO 
TITULO: CDA nº 20159442177273-12 
DÍVIDA: R$ 1.937.392,89, atualizada em 08/2018 
DESCRIÇÃO DOS BENS:  
A - Um terreno localizado no Distrito Rodoviário, Bairro Pirajá, com os seguintes limites e dimensões, 
conforme descrito em cartório: 30,00m de frente, 180,00m pelas laterais e 30,00m de fundos, perfazendo 
uma área total de 5.400 m², limitando-se ao norte pela BR-22, ao sul com a propriedade do Patrimônio de 
Nossa Senhora de Nazaré, a leste pela propriedade do Sr. Manoel Dias e a oeste com o cercado do 
Departamento de Estrada de Rodagem, sito no 3º Distrito e freguesia do N. S. de Nazaré, desta cidade, 
devidamente registrado no Livro 2-S, fls. 161, R-03, Matrícula 6.174 no Cartório do 1º Ofício de 
Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais). 
B - Um terreno em formato retangular com área de 12.250,00 m², localizado no bairro Pirajá, município 
de Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 01 ao ponto 02, segue com 
140,00 metros, limitando-se com a Rua Projetada – paralela a Av. Pirajá; do ponto 02 vira a direita com 
ângulo reto e segue por 87,50 metros até o ponto 03, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 03 vira a 
direita com ângulo reto e segue  por 140,00 metros até o ponto 04, limitando-se com o lote 2 (matrícula nº 
18.433); do ponto 04 vira a direita com ângulo reto e segue por 87,50 metros até ao ponto 01, limitando-
se com terreno de terceiros - CIBRAZEM, fechando assim o perímetro com 455,00 metros, registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.432, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$ 
500.000,00 (Quinhentos mil reais) 
C - Um terreno em formato retangular com área de 12.250,00 m²,  localizado no bairro Pirajá, município 
de Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 05 ao ponto 06, segue com 
140,00 metros, limitando-se com o lote 01 (matrícula nº 18.432); do ponto 06 vira a direita com ângulo 
reto e segue por 87,50 metros até o ponto 07, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 07 vira a direita 
com ângulo reto e segue  por 140,00 metros até o ponto 08, limitando-se com o lote 3 (matrícula nº 
18.434); do ponto 08 vira a direita com ângulo reto e segue por 87,50 metros até ao ponto 05, limitando-
se com terreno de terceiros -CIBRAZEM, fechando assim o perímetro com 455,00 metros, registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.433, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$500.000,00 
(Quinhentos mil reais) 
D - Um terreno em formato retangular com área de 1.400,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 09 ao ponto 10, segue com 140,00 
metros, limitando-se com o lote 02 (matrícula nº 18433); do ponto 10 vira a direita com ângulo reto e 
segue por 10,00 metros até o ponto 11, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 11 vira a direita com 
ângulo reto e segue  por 140,00 metros até o ponto 12, limitando-se com o lotes 4 (matrícula 18.435, por 
21,00 metros), lote 05 (matrícula nº 18.436, por 19,00 metros), lote 06 (matrícula nº 18.437, por 28,00 
metros), lote 07 (matrícula nº 18.439, por 12,00 metros), lote 09 (matrícula nº 18.440, por 20,00 metros); 
do ponto 12 vira a direita com ângulo reto e segue por 10,00 metros até ao ponto 09, limitando-se com 
terreno de terceiros - CIBRAZEM, fechando assim o perímetro com 300,00 metros, registrado no Livro 
02, sob a Matrícula 18.434, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$60.000,00 
(Sessenta mil reais). 
E - Um terreno em formato retangular com área de 630,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 13 ao ponto 14, segue com 21,00 
metros, limitando-se com o lote 03(matrícula nº 18434); do ponto 14 vira a direita com ângulo reto e 
segue por 30,00 metros até o ponto 15, limitando- se com a Avenida 2; do ponto 15 vira a direita com 
ângulo reto e segue  por 21,00 metros até o ponto 16, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 16 
vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 13, limitando-se com o lotes 05 
(matrícula 18.436), fechando assim o perímetro com 102,00 metros, registrado no Livro 02, sob a 
Matrícula 18.435, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$60.000,00 (Sessenta mil 
reais). 
G - Um terreno em formato retangular com área de 840,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 21, segue com 28,00 metros, até o 
ponto 22, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 22 vira a direita com ângulo reto e segue por 
30,00 metros até o ponto 23, limitando- se com o lote 07 (matrícula nº 18.438); do ponto 23 vira a direita 
com ângulo reto e segue por 28,00 metros até o ponto 24, limitando-se com o lote 03 (matrícula nº 
18.434); do ponto 24 vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 21, limitando-
se com lote 05 (matrícula nº 18.436), fechando assim o perímetro com 116,00 metros. Registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.437, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$40.000,00 
(Quarenta mil reais). 



H- Um terreno em formato retangular com área de 1200,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 25, segue com 40,00 metros, até o 
ponto 26, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 26 vira a direita com ângulo reto e segue por 
30,00 metros até o ponto 27, limitando- se com o lote 08 (matrícula nº 18.439); do ponto 27 vira a direita 
com ângulo reto e segue por 40,00 metros até o ponto 28, limitando-se com o lote 03 (matrícula nº 
18.434); do ponto 28 vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 28, limitando-
se com lote 06 (matrícula nº 18.437), fechando assim o perímetro com 140,00 metros. Registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.438, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$50.000,00 
(Cinquenta mil reais). 
DEPOSITÁRIO: Márcia Regina Serejo Marinho 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 1.430.000,00, atualizado em 12/2017 
LOCALIZAÇÃO: Distrito Rodoviário, Pirajá, Caxias, MA 
HIPOTECAS/PENHORAS: AV 04, AV 05, AV 06, AV 08 (MATRICULA 6174)  
AV 01, AV 02, AV 03, AV 04, AV 05, AV 06 e AV 07 (MATRICULA 18.435)   
AV 01, AV 02, AV 03, AV 04, AV 05, AV 06 e AV 07 (MATRICULA 18.433) 
AV 01, AV 02, AV 03, AV 04, AV 05, AV 06 e AV 07 (MATRICULA 18.432) 
AV 01, AV 02, AV 03, AV 04, AV 05, AV 06 e AV 07 (MATRICULA 18.437) 
AV 01, AV 02, AV 03, AV 04, AV 05, AV 06 e AV 07 (MATRICULA 18.438)        
____________________________________________________ 
EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL Nº 5744-35.2015.4.01.3702 
EXEQÜENTE: UNIÃO FEDERAL 
EXECUTADO: MARCIA REGINA SEREJO MARINHO 
TITULO: ACORDÃO 5299/2013 – TCU – 1ª CAMARA 
DÍVIDA: R$ 77.055,00, atualizada em 05/2019. 
DESCRIÇÃO DOS BENS: São dois imóveis: 
A - Um terreno em formato retangular com área de 840,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 21, segue com 28,00 metros, até o 
ponto 22, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 22 vira a direita com ângulo reto e segue por 
30,00 metros até o ponto 23, limitando- se com o lote 07 (matrícula nº 18.438); do ponto 23 vira a direita 
com ângulo reto e segue por 28,00 metros até o ponto 24, limitando-se com o lote 03 (matrícula nº 
18.434); do ponto 24 vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 21, limitando-
se com lote 05 (matrícula nº 18.436), fechando assim o perímetro com 116,00 metros. Registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.437, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$40.000,00 
(Quarenta mil reais). 
 
B - Um terreno em formato retangular com área de 1200,00 m², localizado no bairro Pirajá, município de 
Caxias/MA, com as seguintes dimensões e limites: Partindo do ponto 25, segue com 40,00 metros, até o 
ponto 26, limitando-se com terreno de terceiros; do ponto 26 vira a direita com ângulo reto e segue por 
30,00 metros até o ponto 27, limitando- se com o lote 08 (matrícula nº 18.439); do ponto 27 vira a direita 
com ângulo reto e segue por 40,00 metros até o ponto 28, limitando-se com o lote 03 (matrícula nº 
18.434); do ponto 28 vira a direita com ângulo reto e segue por 30,00 metros até ao ponto 28, limitando-
se com lote 06 (matrícula nº 18.437), fechando assim o perímetro com 140,00 metros. Registrado no 
Livro 02, sob a Matrícula 18.438, no Cartório do 1º Ofício de Caxias/MA. AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 
(Cinquenta mil reais)..  
DEPOSITÁRIO: Márcia Regina Serejo Marinho 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 90.000,00, atualizado em 08/2017. 
LOCALIZAÇÃO: Distrito Rodoviário, Pirajá, Caxias, MA 
HIPOTECAS/PENHORAS:  
AV 01, AV 02, AV 03, AV 04, AV 05, AV 06 e AV 07 (MATRICULA 18.437) 
AV 01, AV 02, AV 03, AV 04, AV 05, AV 06 e AV 07 (MATRICULA 18.438)        
_________________________________________________________________ 
CARTA PRECATÓRIA FISCAL Nº 2021-03.2018.4.01.3702  
EXEQÜENTE:  CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: ITAPECURU VEICULOS LTDA E OUTROS 
TITULO: N/I 
DÍVIDA: R$ 1.972.429,69, atualizada em 09/2017. 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
“um terreno localizado na Rua Alto da Cruz, 3774, Nova Caxias, nesta cidade, medindo 
25,00metros de frente e fundos e 191,00metros pelas laterais, perfazendo uma área total de 
4.775m2, limitando-se pela frente com a Rua Alto da Cruz, pela lateral direita com terreno de 



Manoel Messias Xavier de Carvalho, lateral esquerda com terreno de Graça de Maria Santos 
Plácido e fundos com terreno do Município de Caxias, no 1º Distrito e Freguesia de N. Sra. da 
Conceição e São José. O imóvel está registrado no CRI, no Livro de Registro Geral de Imóveis, nº 
2AF, às fls. 151, sob o nº 01, Matrícula 11489, datada de 14/11/2005”.  
Trata-se de imóvel localizado a poucos metros da BR 316, em zona urbana, com destinação comercial, 
com acesso por via asfaltada, apresenta topografia predominantemente plana e vegetação apenas de 
pequeno porte nos fundos do imóvel, nele não existem árvores de médio ou grande porte para 
aproveitamento comercial. Possui toda a infra-estrutura de serviços básicos, como rede de esgoto, água 
encanada, eletricidade, telefonia fixa e internet. 
Possui uma única edificação, onde funciona um bar (Poderosas Bar). A edificação é construída em 
alvenaria com cobertura de telha colonial, possui 05 cômodos, sendo dois deles utilizados para moradia 
dos arrendatários do imóvel e os demais destinados ao estabelecimento comercial. Possui dois banheiros. 
No entorno, temos a menos de 1km o único shopping desta cidade e vários estabelecimentos comerciais, 
porém a região se destaca pelo caráter mais residencial.   
DEPOSITÁRIO: Maria de Fátima Queiroz Almada 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 450.000,00, atualizado em 11/2018. 
LOCALIZAÇÃO: Rua Alto da Cruz, 3774, Nova Caxias, Caxias-MA 
HIPOTECAS/PENHORAS: AV 02, AV 03, R-04 e R-05 
______________________________________________________________________________        
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5234-51.2017.4.01.3702 
EXEQÜENTE:  FAZENDA NACIONAL  
EXECUTADO: SEBASTIÃO DE DEUS RODRIGUES FERREIRA 
CDA N.: 35.420.361-4 
DÍVIDA: R$ 80.295,34, atualizada em 02/2018 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
Um terreno medindo 20 metros de frente por 35 de fundos, situado na quadra B, lotes 23 e 24, Parque 
Piauí, nesta cidade, com os seguintes limites e dimensões: frente 20m com a Rua 1; fundos 20m com o 
lote 12 e 13; lado direito 35m com o lote 22; lado esquerdo 35m com o lote 25. Registrado sob 
matrícula 15046, Livro 2-AZ, fls. 46. 
 
DEPOSITÁRIO: Geraldo de Sousa Santos 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 160.000,00, atualizado em 03/2019. 
LOCALIZAÇÃO: Rua 1, localizada entre as Ruas 16 e 17, Parque Piauí, Timon-MA. Ponto de 
Referência Escola Municipal de Artes BEIJA FLOR. 
HIPOTECAS/PENHORAS: Não há 
________________________________________________________________________________ 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 6929-84.2010.4.01.3702  
EXEQÜENTE:  UNIÃO FEDERAL 
EXECUTADO:  MARCIA REGINA SEREJO MARINHO 
DÍVIDA: R$ 1.022.609,43, atualizado em dezembro/2014 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
01.Uma Gleba de terras com área de 1.322 hectares situada a margem da BR 316, km 531, na Data 
Alegre, denominada FAZENDA ESTRELA, no 3º Distrito de Caxias/MA, registrada no Livro de 
Registro Geral nº 2-N às fls.176v, registro 01, na MATRICULA nº 1.953 datado de 13/12/88, no CRI de 
Caxias/MA, possuindo as seguintes confrontações: Norte - com Valdemar Lebre Lemos; Sul - com 
Devenuto Benvolio Nogueira - BR 316; Oeste - Joaquim F. de Sousa, com as seguintes benfeitorias:  
01 (uma) casa sede construída em alvenaria de tijolo, piso cerâmico, revestido de argamassa e azulejo, 
forro de madeira, esquadrias e travejamento de madeira e vidro, coberta de telha canal, pé direito de 3.5 
(metros e meio), instalações elétricas, hidráulicas e telefônicas, com 14 (quatorze) cômodos, área total de 
400m² (quatrocentos metros quadrados); 
01 (uma) casa de administrador com travejamento, esquadrias, fechamento e forro de madeira, piso 
cerâmico, pintado de verniz, coberta com telha canal, instalações elétricas e hidronitárias, pé direito de 
2.5m com 07 cômodos, área total de 148m²; 
01 (um) dormitório construído em alvenaria, piso de cimento, coberto com telha canal comum, 
travejamento e esquadrias de madeira, rebocado, pintado com tinta a base d!água, pé direito de 3m, área 
total de 300m²; 
01 (um) centro administrativo construído em alvenaria de tijolo aparente, esquadrias e travejamento de 
madeira, piso cerâmico, coberto com telha canal, instalações, esquadrilhas e travejamento de madeira, 
piso cerâmico, coberto com telha canal, instalações elétricas e hidrosanitárias, pé direito de 3,5m com 07 
cômodos, área total de 192m²; 



01 (um) almoxarifado construído em alvenaria, piso de cimento, esquadrias de madeira e metalon, coberto 
de telha canal comum, rebocado, pintado com tinta a base d"água, pé direito, pé direito de 3m, instalações 
elétricas e hidrosanitária com 06 (seis) cômodos, área total de 180 m²; 
01 (uma) garagem com colunas e travejamento de concreto armado, piso de concreto, pé de concreto, pé 
direito de 4m, um só vão aberto, área total de 255m²; 
01 (um) refeitório/dormitório construído em alvenaria de tijolo, rebocado com argamassa de cinema, 
pintura a d"água, esquadrias e travejamento de madeira, piso cimentado coberto de telha canal comum, pé 
direito de 2,5m, com 10 cômodos, área total de 180m²; 
01 (uma) casa de colono construída em alvenaria de tijolo, piso de cimento, travejamento e esquadrias de 
madeira, rebocada, pintada com tinta a base d!água, coberta com telha canal comum, pe direito de 2,5m, 
com 5 cômodos, área total de 84m²; 
02 (duas) casas de bombas construídas em alvenaria de tijolo, esquadrias e travejamento de madeira, piso 
cimentado, rebocadas, pintadas com tinta a base d"água, coberta com telha canal comum, com um vão, pe 
direito de 2m, área de 14,60m²; 
01 (um) centro de transferência de embriões, composto de curral feito de arame liso e tabua, seringa, 
brete, curral de espera, tronco de contenção, piso concreto e laboratório construído de alvenaria, piso 
cerâmico revestido de azulejo, forro pré-moldado, coberto de telha de alumínio, área de 96m²; 
01 (um) centro de alimentação de bovinos, composto de 02 comedouros contínuos em estrutura e 
travejamento de ferro, coberto de alumínio, 120m de coho de alvenaria, canzi de ferro galvanizado, piso 
de cimento e pedra, 720m² de área coberta cada um, 01 free stal construído em estrutura e travejamento 
de ferro, coberto de telha de alumínio, piso de pedra e cimento, área coberta de 360m² fechamento feito 
de madeira de lei serrada e 10 fios de arame liso, portões de ferro galvanizado, bebedouro de alvenaria, 
instalações elétricas e hidráulicas, área total de 2.520m²; 
01 (um) prédio fabrica de ração construído em alvenaria de tijolo, piso cimentado, esquadrias e 
travejamento de madeira, rebocado, pintado com tinta a base d"água, coberto com telha canal comum, 
instalações elétricas, pe direito de 2,5m, área total de 127m²; 
01 (um) centro de processamento de leite composto por sala de ordenha, área administrativa, usina de 
leite, construído em alvenaria, estrutura de concreto e ferro, travejamento e esquadrias de madeira, ferro e 
vidro, coberto com telha de alumínio, piso concreto, cimento e sorodur, rebocado com argamassa de 
cimento e azulejo, forrado com gesso, pintura látex PVA e óleo, instalações elétricas, hidráulicas e 
sanitárias, pe direito de 3,5 m, com 16 cômodos, área total de 630m²; 
01 (uma) casa de caldeira construída em alvenaria de tijolo, rebocada, pintada com tinta a base d"água, 
piso cimento, travejamento de madeira, coberta de telha Brasília, pe direito  de 5m, área total de 20m²; 
01 (um) vestiário/banheiro construído em alvenaria, piso cimento, revestido com argamassa de cimento e 
azulejo, travejamento de madeira, esquadrias de metalon, coberto com telha de alumínio, pe direito de 
2,8m, com 08 cômodo, área total de 42m²; 
01 (uma) cisterna para capitação de esterco líquido, construída de concreto e tijolo, com capacidade para 
60m³; 
01 (uma) caixa d'água de concreto armado, com capacidade para 20.000 litros; 
01 (uma) baia para cavalos construída em tijolo aparente, piso de concreto bruto, esquadrias e madeira, 
coberto de telha canal, pintura a óleo e verniz, pe direito de 3m, com 14 baias, instalações elétricas e 
hidráulicas, área total de 140m²; 
01 (uma) casa de forragem construída em alvenaria, estrutura de concreto armado, travejamento de ferro, 
coberta de alumínio, piso de cimento, pe direito de 3m, área total de 80m²; 
01 (uma) pista de pousa com 14m de largura e 800m de comprimento, revestida com piçarra; 
2,7 Km de estrada asfaltada com pista de rolamento de 4m; 
9,3 Km de estrada piçarra com pista de rolamento de 4m; 
3,5 Km de estrada sem revestimento, com pista de rolamento de 4m; 
08 (oito) açudes com capacidade de acumulação média de 20.000 (vinte mil m³) cada um; 
03 (três) açudes com capacidade de acumulação media de 10.000m³; 
01 (um) açude com capacidade de acumulação de 600.000m³; 
07 (sete) açudes com capacidade de acumulação média de 5.000m³, cada um; 
03 (três) poços artesianos revestidos com tubos geométricos de 6' (seis polegadas), com 80m de 
profundidade e vazão média de 14.000l/h cada um. 
OBSERVAÇÃO: O imóvel dista de 25 km da sede do município de Caxias/MA, com acesso por estrada 
de asfalto em bom estado de conservação. O imóvel dispõe de energia elétrica, sendo todo cercado. 
DEPOSITÁRIO: Rafael Carvalho Ribeiro, CPF 027.092.593-70 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), atualizado em 02/2017. 
LOCALIZAÇÃO: BR 316, KM 531, FAZENDA ESTRELA, 3º DISTRITO, CAXIAS-MA 



HIPOTECAS/PENHORAS: Constantes em AV-11, R-10, R-13, R-14, R-15, R-16, R-18, R-19, R-21, 
AV-14, AV-17, AV-20, AV-23, AV-24, AV-25, AV-26, AV-27, AV-28, AV-29, AV-30, AV-31.  
 

ANEXO II 
BENS MÓVEIS 

_________________________________________ 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 1838-37.2015.4.01.3702 
EXEQÜENTE: INSTITUTO NAC METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE 
INDUSTRIAL - INMETRO 
EXECUTADO: RIO NOVO COM. VAREJISTA DE DERIVADOS PETROLEO. 
DÍVIDA: R$ 5.312,54, atualizada em 08/2019. 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
01 (Um) veículo REB/KRONORTE SB27 16500, Placas KMA-6333, ano/modelo 1999. 
DEPOSITÁRIO: Iedo Oliveira Barros 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 8.000,00, atualizada em 02/2019. 
LOCALIZAÇÃO: BR-316, nº 02 – Rio Novo, Codó-MA. 
_________________________________________ 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 3565-31.2015.4.01.3702 
EXEQÜENTE: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE - ANTT 
EXECUTADO: GILEADE R BRANDÃO - ME 
DÍVIDA: R$ 9.406,89, atualizada em 05/2015. 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
01 (Um) Ônibus de Passageiro marca Scania, Modelo k 113 CL 4x2 360, Ano/Modelo 1997/1998, 
Cor Prata, Placas CGR 7340/PI, RENAVAN nº 691867895, CHASSI 9BSKC4X2BV3467596, o qual 
é regularmente utilizado em serviços de transporte de passageiro, pelo executado. 
O veículo encontra-se de uma maneira geral em bom estado de conservação. Externamente, possui 
portas e janelas intactas e funcionando, pneus semi-novos e lataria com poucos amassados e alguns 
riscos. Internamente, apresenta o estofado em perfeito estado, não possui sistema de ar 
condicionado. 
DEPOSITÁRIO: Gileade Ribeiro Brandão 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 60.000,00, atualizada em 03/2018. 
LOCALIZAÇÃO: BR-316, s/n, Zona Rural, CEP 65.098-899, Caxias-MA, ao lado do Posto Frazão – 
DEPOSITO LEILOEIRO. 
___________________________________________ 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 206-73.2015.4.01.3702 
EXEQÜENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: M D VIAGENS E TURISMO LTDA E OUTROS 
DÍVIDA: R$ 65.159,48, atualizada em 01/2015 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
01 (Um) Ônibus de Passageiro marca Scania, Modelo k 113 CL 4x2 360, Ano/Modelo 1994, Cor 
Prata, Placa GPT 6717, CHASSI 9BSKC4X2BR3463565, o qual é regularmente utilizado em 
serviços de transporte de passageiro, pelo executado. 
O veículo encontra-se de uma maneira geral em bom estado de conservação. Externamente, Possui 
portas e janelas intactas e funcionando, pneus semi-novos e Lataria com poucos amassados e alguns 
riscos. Internamente, apresenta o estofado em perfeito estado, não possui sistema de ar 
condicionado. 
DEPOSITÁRIO: Ariosto José Nascimento Moraes 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 40.000,00, atualizada em 09/2016. 
LOCALIZAÇÃO: BR-316, s/n, Zona Rural, CEP 65.098-899, Caxias-MA, ao lado do Posto Frazão – 
DEPOSITO LEILOEIRO. 
____________________________________________________ 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 5755-64.2015.4.01.3702 
EXEQÜENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: G M DOS SANTOS ME E OUTROS 
DÍVIDA: R$ 34.273,64, atualizada em 09/2015 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
01 (Um) veiculo Tipo Pick-Up, da marca GM-Chevrolet, modelo Montana – Conquest 1.4, Cabine 
simples, 02 (duas) Portas, Combustível Gasolina/Álcool, Cambio Manual, Ano/Fab. 2010, 
Ano/Mod. 2010, de cor Cinza, placas: NNG-0313, Chassi nº 9BGXL80POAC241369, RENAVAN nº 
232138648. 



O objeto da avaliação é um veiculo utilitário, com boa aceitação no mercado de semi-novos. 
Externamente, o bem se apresenta em boas condições, com amassados na porta e para-lamas 
direito, no capô e na tampa da carroceria, alem de 04 (quatro) Pneus em estado de novo, 
internamente, o banco do motorista esta rasgado, possuindo ar condicionado, vidro e trava elétrica. 
DEPOSITÁRIO: Geovan Maciel dos Santos 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 18.000,00, atualizada em 11/2016. 
LOCALIZAÇÃO: BR-316, s/n, Zona Rural, CEP 65.098-899, Caxias-MA, ao lado do Posto Frazão – 
DEPOSITO LEILOEIRO. 
____________________________________________________________________ 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 1630-58.2012.4.01.3702 
EXEQÜENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: M C DA S OLIVEIRA E OUTRA 
DÍVIDA: R$ 93.031,94, atualizada em 03/2018. 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
Trata-se de uma motocicleta HONDA/BIZ 125 ES, ANO-MODELO 2013/13, Cor rosa, PLACA 
OJD1171, veiculo este, em bom estado de conservação. 
DEPOSITÁRIO: Maria Carvalho da Silva Oliveira 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 6.000,00, atualizada em 03/2019. 
LOCALIZAÇÃO: BR-316, s/n, Zona Rural, CEP 65.098-899, Caxias-MA, ao lado do Posto Frazão – 
DEPOSITO LEILOEIRO 
____________________________________________________________________ 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 2005.37.02.002430-4 
EXEQÜENTE: COMISSÃO DE VALORES MOBILIARIOS - CVM 
EXECUTADO: CERAMICA QUEIROZ S/A 
DÍVIDA: R$ 64.465,78, atualizada em 08/2017. 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
01 (Um) tanque vertical, em formato cilíndrico, com as seguintes dimensões presumidas: 6.00m de 
Altura e 3.00m de diâmetro e capacidade para 40 Toneladas, destinando-se quando em uso ao 
depósito de óleo babaçu. 
02 (dois) tanques horizontais, em formato cilíndrico, montados sobre suportes de madeira, 
possuindo cada um, as seguintes dimensões presumidas: 6.00m de cumprimento e 2.00m de largura, 
com capacidade para 10,000 L destinando-se quando em uso ao depósito de óleo babaçu. 
Os objetos ora avaliados, são 03 (três) tanques construídos em chapas de aço, com espessura 
presumida de ¼, de alta tenacidade, soldabilidade e resistência atmosférica, pintados na cor prata, 
fora de uso há vários anos, já apresentando sinais de corrosão. Destinava-se, quando em uso, ao 
acondicionamento de óleos vegetais (babaçu). 
DEPOSITÁRIO: Carlos Maurício Santos Queiroz 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 20.000,00, atualizada em 05/2019. 
LOCALIZAÇÃO: Rua da Estrela, nº 54, Bairro Trizidela, Caxias-MA 
________________________________ 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 3556-40.2013.4.01.3702 / 5702-20.2014.4.01.3702 
EXEQÜENTE: FAZENDA NACIONAL 
EXECUTADOS: DIBEM DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARANHENSE 
DÍVIDA atualizada até 07/2019:: 
R$ 21.929,84 (proc. 3556-40.2013.4.01.3702) 
R$ 121.007,98 (proc. 5702-20.2014.4.01.3702) 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
478 (Quatrocentos e setenta e oito) vasilhames de cerveja, composto cada vasilhame, de 01 (uma) 
grade plástica contendo 24 (vinte e quatro) garrafas vazias, destinadas ao envase de bebidas. 
DEPOSITÁRIO: Hélio de Sousa Queiroz Júnior 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 19.120,00, atualizada em 09/2018 
LOCALIZAÇÃO: Travessa São Pedro, nº 326, Centro, Caxias, MA 
___________________________________________________ 
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 27450-80.2015.4.01.3700 
EXEQÜENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
EXECUTADO: F B REGO ME E OUTROS 
DÍVIDA: R$ 46.832,84, atualizada em 04/2015 
DESCRIÇÃO DO BEM: 
001- 85 (Oitenta e cinco) unidades de Tubo “Metalon” 20 X 20, que faço a avaliação individual em 
R$20,90, totalizando R$ 1.776,50; 



002- 9,5 (Nove e meia) unidades de Tubo “Metalon” 25 X 25, que faço a avaliação individual em 
R$26,00, totalizando R$ 247,00; 
003- 20,5 (Vinte e meia) unidades de Tubo “Metalon” 40 X 30, que faço a avaliação individual em 
R$37,00, totalizando R$ 758,50; 
004- 10 (Dez) unidades de Tubo “Metalon” 50 X 20, que faço a avaliação individual em R$ 
35,50,totalizando R$ 355,00; 
005- 10 (Dez) unidades de Tubo “Metalon” 30 X 30, que faço a avaliação individual em R$ 
29,00,totalizando R$ 290,00; 
006- 13,5 (Treze e meia) unidades de Tubo “Metalon” 50 X 30, que faço a avaliação individual em 
R$41,00, totalizando R$ 553,50; 
007- 7,5 (Sete e meia) unidades de Tubo “Metalon” 40 X 40, que faço a avaliação individual em R$40,00, 
totalizando R$ 300,00; 
008- 06 (Seis) unidades de Tubo “Metalon” 40 X 20, que faço a avaliação individual em R$ 
32,00,totalizando R$ 192,00; 
009- 24 (Vinte e quatro) unidades de Tubo “Metalon” 15 X 15, que faço a avaliação individual em 
R$16,30, totalizando R$ 391,20; 
010- 12 (Doze) unidades de Tubo “Metalon” 30 X 20, que faço a avaliação individual em R$ 
28,00,totalizando R$ 336,00; 
011- 14,5 (Catorze e meia) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 40 X 40, que faço a avaliação 
individual em R$ 47,00, totalizando R$ 681,50; 
012- 4,5 (Quatro e meia) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 50 X 20, que faço a avaliação 
individual em R$ 38,00, totalizando R$ 171,00; 
013- 15,5 (Quinze e meia) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 50 X 30, que faço a avaliação 
individual em R$ 48,20, totalizando R$ 747,10; 
014- 12 (Doze) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 15 X 15, que faço a avaliação individual em 
R$ 20,90, totalizando R$ 250,80; 
015- 24 (Vinte e quatro) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 20 X 20, que faço a avaliação 
individual em R$ 28,00, totalizando R$ 672,00; 
016- 14(catorze) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 30 X 20, que faço a avaliação individual em 
R$ 31,00, totalizando R$ 434,00; 
017- 12 (Doze) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 25 X 25, que faço a avaliação individual em 
R$ 31,00, totalizando R$ 372,00; 
018- 3,5 (Três e meia) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 40 X 20, que faço a avaliação individual 
em R$ 36,00, totalizando R$ 126,00; 
019- 5,5 (Cinco e meia) unidades de Tubo “Metalon Galvanizado” 40 X 30, que faço a avaliação 
individual em R$ 41,00, totalizando R$ 225,50; 
020- 05 (Cinco) unidades de Cantoneira “U” “Galvanizado”, que faço a avaliação individual em R$32,00, 
totalizando R$ 160,00; 
021- 05 (Cinco) unidades de Cantoneira “U”, que faço a avaliação individual em R$ 25,00, totalizando 
R$ 125,00; 
022- 01 (Uma) unidade de Cantoneira “U” 4’’, que faço a avaliação individual em R$ 73,50, totalizando 
R$ 73,50; 
023- 3,5 (Três e meia) unidades de Cantoneira “U” 2’’, que faço a avaliação individual em R$ 
45,50,totalizando R$ 159,25; 
024- 24 (Vinte e quatro) unidades de Cantoneira “L” 3 x 4, que faço a avaliação individual em R$ 22,35, 
totalizando R$ 536,40; 
025- 30 (Trinta) unidades de Cantoneira “L” 5 x 8, que faço a avaliação individual em R$ 19,50, 
totalizando R$ 585,00; 
026- 5,5 (Cinco e meia) unidades de Cantoneira “L” 1 x 1/8, que faço a avaliação individual em R$34,90, 
totalizando R$ 191,95; 
027- 5,5 (Cinco e meia) unidades de Cantoneira “L” 1 1/2 x 3/16, que faço a avaliação individual em 
R$75,35, totalizando R$ 414,43; 
028- 01 (Uma) unidade de Cantoneira “L” 2 x 3/16, que faço a avaliação individual em R$ 98,00, 
totalizando R$ 98,00; 
029- 02 (Duas) unidades de Cantoneira “L” 2 x 1/8, que faço a avaliação individual em R$ 78,00, 
totalizando R$ 156,00; 
030- 05 (Cinco) unidades de Cantoneira “L” 1 x 3/16, que faço a avaliação individual em R$ 40,89, 
totalizando R$ 204,45; 
031- 12 (Doze) unidades de Tubo industrial 1/2", que faço a avaliação individual em R$ 18,00, 
totalizando R$ 216,00; 



032- 05 (Cinco) unidades de Tubo Industrial 5/8, que faço a avaliação individual em R$ 16,50, 
totalizando R$ 82,50; 
033- 9,5 (Nove e meia) unidades de Tubo industrial 3/4, que faço a avaliação individual em R$ 20,90, 
totalizando R$ 198,55; 
034- 2,5 (Duas e meia) unidades de Tubo Industrial de 1 e 1/8 que faço a avaliação individual em 
R$21,50, totalizando R$ 53,75; 
035- 50 (Cinquenta) unidades de Tubo Industrial 1 ½ x 1/8, que faço a avaliação individual em R$30,00, 
totalizando R$ 1500,00; 
036- 04 (Quatro) unidades de Tubo Industrial 1 1/4 x 1/8, que faço a avaliação individual em 
R$52,00,totalizando R$ 208,00; 
037- 04 (Quatro) unidades de Tubo Industrial 1 1/2 x 3/16, que faço a avaliação individual em R$ 
57,60,totalizando R$ 230,40; 
038- 30 (Trinta) unidades de Barrinha de 1/2¨, que faço a avaliação individual em R$ 10,90, totalizando 
R$ 327,00; 
039- 31,5 (Trinta e uma e meia) unidades de Barrinha de 5/8¨, que faço a avaliação individual em 
R$13,00, totalizando R$ 409,50; 
040- 27,5 (Vinte e sete e meia) unidades de Barrinha de 3/4¨, que faço a avaliação individual em R$16,25, 
totalizando R$ 446,87; 
041- 33 (Trinta e três) unidades de Barrinha de ¾ x 3/16¨, que faço a avaliação individual em R$ 
21,80,totalizando R$ 719,40; 
042- 05 (Cinco) unidades de Barrinha de 1 x 3/16¨, que faço a avaliação individual em R$ 
29,50,totalizando R$ 147,50; 
043- 1,5 (Uma e meia) unidades de Barrinha de 1 ½ x 3/16¨, que faço a avaliação individual em R$38,80, 
totalizando R$ 155,20; 
044- 04 (Quatro) unidades de Barrinha de 2 x 3/16¨, que faço a avaliação individual em R$ 
61,90,totalizando R$ 247,60; 
045- 04 (Quatro) unidades de Barrinha de 2 x 1/8¨, que faço a avaliação individual em R$ 
41,00,totalizando R$ 164,00; 
046- 02 (Duas) unidades de Barrinha de1 ½ x 1/8¨, que faço a avaliação individual em R$ 
34,25,totalizando R$ 68,50; 
047- 3,5 (Três e meia) unidades de Pé de Porta Galvanizado, que faço a avaliação individual em R$43,12, 
totalizando R$ 150,92; 
048- 07 (Sete) unidades de Treliça, que faço a avaliação individual em R$ 21,00, totalizando R$ 147,00; 
049- 26 (Vinte e seis) unidades de Barra de Ferro liso (12m) de 1/4¨, que faço a avaliação individual em 
R$ 18,00, totalizando R$ 468,00; 
050- 35 (Trinta e cinco) unidades de Barra de Ferro liso (12m) de 5/16¨, que faço a avaliação individual 
em R$ 25,35, totalizando R$ 887,25; 
051- 03 (Três) unidades de Barra de Ferro liso (12m) de 3/8¨, que faço a avaliação individual em 
R$41,60, totalizando R$ 124,80; 
052- 5,5 (Cinco e meia) unidades de Barra de Ferro liso (12m) de 1/2¨, que faço a avaliação individual em 
R$ 53,70, totalizando R$ 295,35; 
053- 26 (Vinte e seis) unidades de Barra de Ferro frisado(12m) de 5/16¨, que faço a avaliação individual 
em R$ 26,50, totalizando R$ 530,00; 
054- 10,5 (Dez e meia) unidades de Chapa Articulada, que faço a avaliação individual em R$ 20,20, 
totalizando R$ 212,10; 
055- 02 (Duas) unidades de Chapa lisa (2x1m) nº 18, que faço a avaliação individual em R$ 104,00, 
totalizando R$ 208,00; 
056- 02 (Duas) unidades de Chapa lisa (2x1m) , que faço a avaliação individual em R$ 70,50, totalizando 
R$ 141,00; 
057- 02 (Duas) unidades de Chapa lisa (1,20 x 2m), que faço a avaliação individual em R$ 78,00, 
totalizando R$ 156,00; 
058- 02 (Duas) unidades de Chapa lisa galvanizada (1,20 x 2m), que faço a avaliação individual em 
R$97,00, totalizando R$ 194,00; 
059- 15 (Quinze) unidades de Chapa (2x1m) nº 18 “Lambri”, que faço a avaliação individual em 
R$83,40, totalizando R$ 417,00; 
060- 15 (Quinze) unidades de Chapa (2x1m) nº 22 “Lambri”, que faço a avaliação individual em 
R$87,00, totalizando R$ 1.305,00; 
061- 10 (Dez) unidades de Chapa (2x1m) nº 24 “Lambri”, que faço a avaliação individual em R$ 
87,00,totalizando R$ 870,00; 



062- 10 (Dez) unidades de Chapa (2x1m) nº 24 “Búzio”, que faço a avaliação individual em R$ 
91,00,totalizando R$ 910,00; 
063- 02 (Duas) unidades de Chapa (2x1m) “triangular”, que faço a avaliação individual em R$ 
97,00,totalizando R$ 194,00; 
DEPOSITÁRIO: Luiz Gonzaga de Sousa Rego 
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 23.967,39, atualizada em 11/2017. 
LOCALIZAÇÃO: Rua Manoel Gonçalves, nº 1589, Bairro Centro, Caxias-MA 
 

ANEXO III 
VEÍCULOS 

 
(ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS APREENDIDOS E LEILÃO DE BENS EM AÇÕES 
PENAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO – PERDA EM FAVOR DA UNIÃO - não poderão ser 
arrematados em segundo lance por valor inferior a 80% (oitenta por cento) da avaliação, realizada em 
31/08/2018, conforme prevê o art. 144-A, § 2º, do CPP) 
 
LOCALIZAÇÃO: No pátio da Subseção Judiciária de Caxias/MA 
 
 

SECRI 
ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS APREENDIDOS 

____________________________________________________ 
AÇÃO PENAL Nº 5178-91.2012.4.01.3702 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU: RAIMUNDO NONATO SILVA SOUZA e OUTROS 
ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS – Proc. 4970-68.2016.4.01.3702 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM:  
 
II. I/KIA BESTA GS GRAND, 2000/2001, BRANCO, PLACA: LWC-8810/PI, Chassi 
KNHTS732217026596 - Valor da avaliação R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
____________________________________________________ 
AÇÃO PENAL Nº 4412-72.2011.4.01.3702 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU: ALESSANDRA PAIVA DA SILVA E OUTROS 
ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS APREENDIDOS – Proc. 4252-71.2016.4.01.3702 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM:  
 
I. VW FOX 1.0 GII, 2010/2011, PRETO, PLACA: NIQ-5913/PI, Chassi 9BWAA05Z2B4046956 - Valor 
da avaliação 12.000,00 (doze mil reais). 
 
SECRI 
LEILÃO DE BENS ACAUTELADOS EM AÇÕES PENAIS COM TRÂNSITO EM JULGADO – 
PERDA EM FAVOR DA UNIÃO 
___________________________________________________ 
AÇÃO PENAL Nº 2009.37.02.000094-0 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
RÉU: EDUARDO CORREIA DA SILVA E OUTRO 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM:  
 
I. YAMAHA DT 180, BRANCA, PLACA: HOL 7891, Chassi 9C658WN00H0128434, RENAVAM 
150726422 - Valor da avaliação 100,00 (cem reais). 
 


