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LEILÃO JUDICIAL
Dia 13.07.2015 às 10h:00min.

O Dr. ROGÉRIO MONTELES DA COSTA, MMº. Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal
da Comarca de Timon-MA, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO que o artigo Art. 689-A do CPC dispõe que o procedimento previsto nos arts. 686 a 689 do CPC poderá ser
substituído, a requerimento do exeqüente, por alienação realizada por meio da rede mundial de computadores, com uso de
páginas virtuais criadas pelos Tribunais ou por entidades públicas ou privadas em convênio com eles firmado.alteração do CPC.
CONSIDERANDO que o meio eletrônico já está presente na vida do direito público há alguns anos, com a implantação do pregão
eletrônico que tem se provado célere, eficiente e muito mais difícil de ser burlado.
CONSIDERANDO a Hasta Pública Eletrônica possibilita que os bens a serem expropriados possam ser oferecidos a uma gama
universalmente maior de pessoas e por um maior espaço de tempo, ao contrário da sua forma presencial, em que o alcance era
local, apenas em uma Comarca ou quem se dispusesse a viajar até o local, ou se ver representado no local para arrematar o bem
de seu interesse, em local, data e hora previamente definidas.
CONSIDERANDO que os bens disponibilizados em leilão são bens de poder de venda baixo, o que pode gerar custos aos
processos caso não sejam vendidos em leilão presencial.
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que o Juizado Especial Cível e Criminal
desta Comarca, através do Leiloeiro Público Oficial contratado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, levará a leilão
público na modalidade de pregão eletrônico no site www.vipleiloes.com.br, para alienação, nas datas e horários, sob as
condições adiante especificadas, os bens penhorados e discriminados nos autos dos processos descritos no anexo que segue.
I) DATA DO LEILÃO:
Fica designado o dia 13 de julho de 2015, com início às 10h00min para o 1.º Leilão, ocasião em que o bem será arrematado se
ofertado lanço igual ou superior ao da avaliação. Caso não haja licitantes, fica desde logo designado o dia 27 de julho de 2015,
com início às 10h00min para o 2.º Leilão, oportunidade em que o bem será arrematado por quem maior lanço oferecer, que não
poderá ser inferior a 60% do valor da avaliação, sendo defeso o preço vil.
II) LOCAL: no site www.vipleiloes.com.br, através de cadastramento prévio dos interessados neste site e o envio de documentos
necessários a habilitação dos licitantes.
III) LEILOEIRO(S): VICENTE DE PAULO ALBUQUERQUER COSTA FILHO, matrícula 12/96-JUCEMA, com endereço profissional
na Av. Engenheiro Emiliano Macieira, 05, Km 07, Qd-C – Maracanã – São Luís-MA, Telefone: (98) 3334-8888, e-mail:
gustavo.judicial@vipleiloes.com.br.
IV) INTIMAÇÃO: ficam, pelo presente Edital, intimados da realização dos respectivos leilões, os Srs. Executados e cônjuges, se
casados forem, caso não tenham sido encontrados para intimação pessoal, bem como os credores com garantia real, anticréticos,
usufrutuários ou senhorio direto, que não foram intimados pessoalmente.
V) CONDIÇÕES DOS BENS: os bens podem ser encontrados nos locais indicados nas suas descrições e serão alienados no
estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à esta Vara Cível 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.
VI) 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. As custas judiciais devidas, deverão ser pagas no ato de expedição da Carta de
Arrematação/Mandado de Entrega do Bem. Para os bens imóveis, o arrematante deverá efetuar também o pagamento do Imposto
de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, junto à Prefeitura Municipal da situação do bem e, no caso de veículos, deverá efetuar o
pagamento de débitos de IPVA e de multas;
VII) ÔNUS DO REMITENTE/ADJUDICANTE: Em caso de remição/adjudicação ou acordo entre as partes, o remitente/adjudicante
deverá pagar no ato ao leiloeiro a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da avaliação do bem, de acordo com o contrato
nº 57/2012 firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e o Sr. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, leiloeiro
público Oficial do Estado do Maranhão, bem como o pagamento das custas judiciais devidas, no ato de expedição da Carta de
Remição/Adjudicação ou do Mandado de Entrega do Bem. Para os bens imóveis, o remitente/adjudicante deverá efetuar também o
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, junto à Prefeitura Municipal da situação do bem e, no caso de
veículos, deverá efetuar o pagamento de débitos de IPVA e de multas;
VIII) DA PARTICIPAÇÃO: Para participarem os interessados devem fazer o cadastramento prévio no site do leiloeiro
www.vipleiloes.com.br, após enviar os documentos necessário ao e-mail: sac@vipleiloes.com.br, contendo, Cópia do CPF ou
CNH, Cópia de Comprovante de Endereço com CEP com data atualizada a partir do mês e ano corrente, no caso de cônjuge,
enviar juntamente certidão de casamento, CPF e RG do mesmo, Termo de conhecimento e aceite de condições de participação
Online devidamente assinado.
IX) CONDIÇÕES DA ARRE MATAÇÃO: A arrematação dos bens dar-se-á mediante as condições estabelecidas no Código de
Processo Civil.
O pagamento pelo arrematante far-se-á à vista, diretamente ao leiloeiro, ou no prazo de 03 (três) dias mediante depósito judicial
(DJO) à disposição deste Juízo que ficará vinculado ao(s) processo(s) de execução constantes no anexo abaixo, na Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil S.A ou na falta deste, na instituição financeira indicada por este Juízo.
A carta de arrematação ou mandado de entrega serão expedidos depois de transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias para oposição
de embargos à arrematação/adjudicação pelo(a) executado(a) ou por terceiro interessado.
Fica o Leiloeiro Oficial autorizado a receber ofertas de preço pelos bens arrolados neste Edital em seu endereço eletrônico
www.vipleiloes.com.br, devendo para tanto os interessados efetuarem cadastramento prévio, confirmarem os lances e
recolherem a quantia respectiva na(s) data(s) designada(s) para a realização do leilão. O(a) arrematante providenciará os
meios para a remoção dos bens arrematados.
Os autos das execuções estão disponíveis aos interessados para consulta na Secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal de
Timon.
Expediu-se o presente edital em 26 de junho de 2015, nesta cidade de Timon-MA, o qual será afixado no local de costume deste
Juízo e publicado no Diário da Justiça.
Mais informações pelos telefones: (98) 3334-8888 (Leiloeiro) ou (99) 3317-7146/3317-7147 ou pela rede mundial de
computadores nos endereços: www.vipleiloes.com.br ou http://www.fb.com/jeccdetimon.
Dê-se ciência à Corregedoria Geral de Justiça e à Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça.
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1) PROCESSO N.º 007.2012.066.538-0
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.296,04
EXEQUENTE: Jaqueline Souza Camilo
EXECUTADO(A)(S): IESM – Instituto de Ensino Superior Múltiplo
DESCRIÇÃO DO(S) BENS: 02 (duas) máquinas copiadoras, Kyocera, modelo KM-1820LA, em excelente estado de conservação.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.300,00
LOCALIZAÇÃO DO BEM: A cargo do fiel depositário

2) PROCESSO N.º 0010672-42.2013.810.0007
CLASSE: Execução de Título Extrajudicial
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.089,29
EXEQUENTE: Lojas Viana
EXECUTADO(A)(S): Claudivan Oliveira de Queiroz
DESCRIÇÃO DO(S) BENS: 01 (uma) moto Yamaha, XTZ 125, ano: 2011, preta, em bom estado de conservação.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 3.000,00
LOCALIZAÇÃO DO BEM: A cargo do fiel depositário

3) PROCESSO N.º 0011023-15.2013.810.0007
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.080,00
EXEQUENTE: Maria Diva de Macedo
EXECUTADO(A)(S): Aylton de Jesus Cardoso
DESCRIÇÃO DO(S) BENS: 01 (um) aparelho de som, LG, com duas caixas de som, 03 meses de uso, em excelente estado de
conservação.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.000,00
LOCALIZAÇÃO DO BEM: A cargo do fiel depositário

4) PROCESSO N.º 0011265-71.2013.810.0007
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.524,57
EXEQUENTE: Rosimar de Sousa – ME
EXECUTADO(A)(S): Danielly Rodrigues Santos Gomes
DESCRIÇÃO DO(S) BENS: 01 (um) automóvel modelo Corsa, Chevrolet, 02 portas, cinza, sem ano especificado, em péssimo
estado de conservação.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 5.000,00
LOCALIZAÇÃO DO BEM: A cargo do fiel depositário

5) PROCESSO N.º 0010164-62.2014.810.0007
CLASSE: Procedimento do Juizado Especial Cível
VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.000,00
EXEQUENTE: Hosana de Sousa Silva
EXECUTADO(A)(S): Luiz Gonzaga de Medeiros Filho
DESCRIÇÃO DO(S) BENS: 01 (um) freezer, marca: Consul, Horizontal, 305 litros de capacidade, avaliado em R$ 1.500,00 e um
forno industrial, Metalmax, avaliado em R$ 500,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00
LOCALIZAÇÃO DO BEM: A cargo do fiel depositário

6) PROCESSO N.º 00800083-71.2014.810.0152
CLASSE: Cumprimento de Sentença
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.300,00
EXEQUENTE: F. Meneses de Almeida - ME
EXECUTADO(A)(S): Osael Silva da Cruz
DESCRIÇÃO DO(S) BENS: 01 (um) automóvel GM/Celta 2P LIFE, marca: Chevrolet, prata, 02 portas, placa: NMP-5693, em bom
estado de conservação.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 19.000,00
LOCALIZAÇÃO DO BEM: A cargo do fiel depositário

7) PROCESSO N.º 0800819-55.2015.8.10.0152
CLASSE: Carta Precatória Cível
VALOR DA DÍVIDA: R$ 18.499,06
EXEQUENTE: Antônio Carlos Sales
EXECUTADO(A)(S): Brasil e Cavalcante Móveis e Eletros Ltda ( A Credinorte Móveis)
DESCRIÇÃO DO(S) BENS: 01 (um) conjunto de sofá Fortebello Milão, avaliado em R$4.565,00; 01 (uma) sala Fragamar Monte
Rey, com 08 cadeiras, avaliada em R$5.470,00; 01 (um) roupeiro Visão/Aimarx Apollo, 06 portas, avaliado em R$2.070,00; 02
(dois) roupeiros Visão/Aimarx Barcelona, avaliados em R$ 4.342,00 e 02 (dois) roupeiros Pocelar Easy, 06 portas, avaliados em
R$2.140,00.
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 18.587,00
LOCALIZAÇÃO DO BEM: A cargo do fiel depositário (Obs.: Penhora realizada nos autos do processo 0011416-37.2013.810.0007)

ROGÉRIO MONTELES DA COSTA
Juiz - Intermediaria
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