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PRESIDÊNCIA
PORTARIA Nº 854, DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022

Presidência - TJRR

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, e
Considerando a Política Nacional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecida na Resolução
CNJ nº 194, de 26 de maio de 2014;
Considerando a necessidade de distribuição de orçamento nos órgãos do Poder Judiciário de primeiro e
segundo graus, promovida pela Resolução CNJ nº 195, de 03 de junho de 2014;
Considerando o teor do procedimento SEI nº 0000879-81.2022.8.23.8000,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o Comitê Gestor de Priorização e Orçamento de Primeiro Grau para o biênio 2022 - 2024,
com a seguinte composição:

Juiz convocado
Castanheira Mallet

Luiz

Posição
Fernando

Juiz Air Marin Júnior

Magistrado indicado pela Presidência

Membro

Magistrado indicado pelo Tribunal
Pleno a partir da lista de inscritos

Versiani

Gusmao

Membro

Magistrado eleito por votação direta
entre os pares

Damasceno

Amorim

Membro

Magistrado eleito por votação direta
entre os pares

Juiz Guilherme
Fonseca
Juiz Daniel
Douglas

Presidente

Eleito/ Indicado

Patrícia Cesar Moulin e Silva Dias

Membro/Secretária

Servidora indicada pela Presidência

Frederico Júnior Pereira Evangelista

Membro

Servidor eleito pelo Tribunal Pleno a
partir da lista de inscritos

Terciane de Souza Silva

Membro

Servidora eleita por votação direta
entre os pares

Allaylson dos Reis Pereira

Membro

Servidor eleito por votação direta entre
os pares

Juiz Bruno Fernando Alves Costa

Suplente

Magistrado indicado pela Presidência

Juiz Breno Coutinho

Suplente

Magistrado indicado pela Presidência

Juiz Phillip Barbieux Sampaio Braga
de Macedo

Suplente

Magistrado indicado pela Presidência
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Juiz Eduardo Álvares de Carvalho

Suplente

Magistrado indicado pela Presidência

Aline Moreira Trindade

Suplente

Servidora indicada pela Presidência

Arnnon Afonso Oliveira dos Santos

Suplente

Servidor indicado pela Presidência

Rayson Alves de Oliveira

Suplente

Servidor indicado pela Presidência

Ana Karoline Leitão Vale

Suplente

Servidora indicada pela Presidência

Presidência - TJRR

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

Art. 2º As atribuições do Comitê são as deﬁnidas na Resolução CNJ nº 194, de 26 de maio de 2014.
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 322, de 24 de agosto de 2020.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por CRISTOVAO JOSE SUTER CORREIA DA SILVA,
Presidente, em 22/08/2022, às 06:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria
da Presidência - TJRR nº 1650/2016.

MA82v9iGzJ419j6ywUHITmQ/nfw=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade
informando o código veriﬁcador 1404827 e o código CRC 1EA57AD3.
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VICE-PRESIDÊNCIA
PORTARIA N.º 011, DE 22 DE AGOSTO DE 2022

Vice-Presidência

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

O VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 23, II, do RITJRR;
CONSIDERANDO o teor do Procedimento SEI nº 0015270-41.2022.8.23.8000,
RESOLVE:

Autorizar o deslocamento do Desembargador Presidente Cristóvão José Suter Correia da
Silva, com ônus para o Tribunal de Justiça, para participar da solenidade de posse do Diretor-Geral da
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados - ENFAM, na cidade de Brasília – DF, no
período de 31/08 a 02/09/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Des. JÉSUS NASCIMENTO
Vice-Presidente

EXTRATO DE DECISÃO
SEI n.º 0015270-41.2022.8.23.8000.
Assunto: Solicitação de Deslocamento - Convite de Posse do Novo Diretor-Geral da ENFAM Desembargador Presidente Cristóvão Suter.
DECISÃO:

(…) Posto isto, com lastro no parecer do órgão técnico deste Tribunal, presentes os requisitos legais, defiro
o pleito.
Publiquem-se extrato desta decisão e respectiva portaria.

Des. JÉSUS NASCIMENTO
Vice-Presidente

SICOJURR - 00080013
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À SOF e SGP, para as providências de estilo.
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - GABINETE
Decisão - PR/SG/SGP/SGP-GAB
Processo SEI n.º 0015857-63.2022.8.23.8000
Assunto: Férias de servidor.
(...)
7. Ante o exposto, conforme estabelece o art. 3º, inciso III, da Portaria da Presidência n.
494/2021, RECONHEÇO como não usufruída a 2ª etapa das férias do servidor ERICH VICTOR AQUINO
COSTA, relativa ao exercício de 2021, agendada para o período de 11 a 25/07/2022.
8. Publique-se a parte dispositiva.
(...)

Departamento - Recursos Humanos / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

Documento assinado eletronicamente por ARANEIZA RODRIGUES DA SILVA TOALDO, Secretário(a),
em 19/08/2022, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.Portaria da Presidência - TJRR
nº1650/2016.

e/cyun1S8TNdZnPyJ2BnT6g3kok=

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjrr.jus.br/autenticidade informando o
código verificador 1403062 e o código CRC 0A39DD68.
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Expediente do dia 22/08/2022

EXTRATO DE CONTRATO
Nº DO CONTRATO:

60/2022 - SEI n°. 0015313-75.2022.8.23.8000.

OBJETO

Prestação de serviços, de natureza continuada, de suporte técnico
relacionados à microinformática, incluindo o atendimento e resolução de
requisições e incidentes, para usuários internos e externos, bem como
manutenção programada de equipamentos, por meio de pessoal capacitado
para tal fim, inclusive com o fornecimento de sistema de gerenciamento de
serviços por meios próprios, para atender à demanda do Poder Judiciário de
Roraima.

CONTRATADA:

SONDA DO BRASIL LTDA. CNPJ n.º 64.641.327/0001-25.

VALOR

R$ 6.794.663,56 (seis milhões setecentos e noventa e quatro mil seiscentos e
sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

VIGÊNCIA

12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

FUNDAMENTAÇÃO:

Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do
Consumidor), bem como da Resolução TP/TJRR Nº 26/2006 (e suas
alterações), Resolução TP/TJRR nº 08/2015 e Resolução TP/TJRR nº
15/2013.

DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

Ação nº. 12.601.02.061.0003.2457 – Modernização e Expansão da
Tecnologia da Informação e Comunicação, Elemento de Despesa n.º
3.3.90.40. – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa
Jurídica.

REPRESENTANTE DO
CONTRATANTE:

Felipe Diogo Jácome Queiroz - Secretário-Geral.

REPRESENTANTE DA
CONTRATADA:

Jorge David Ramirez Scott - Representante Legal.

DATA:

Boa Vista, 19 de Agosto de 2022.

Departamento - Secretaria de Gestão Administrativa / Diretoria - Secretaria Geral

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

PROCESSO

OBJETO

CONTRATADA:

SEI nº. 0010718-33.2022.8.23.8000.
Contratação do Curso de Extensão: Metodologia de Pesquisa Científica e
Jurídica, vinculado ao programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa
(PPGJA) da Universidade Federal Fluminense (UFF), com carga horária total de
60 horas, na modalidade de ensino remoto, com vistas à oferta de uma turma de
40 (quarenta) alunos e direcionada para membros e servidores do Tribunal de
Justiça de Roraima.
Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Fundação Euclides da Cunha de
Apoio Institucional à UFF - FEC (CNPJ: 03.438.229/0001-09).

FUNDAMENTAÇÃO:

Art. 24, VIII, da Lei n. 8.666/1993.

VALOR:

R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

DATA:

Boa Vista, 22 de agosto de 2022.

SICOJURR - 00080014

DBblhm1PKWvpLBaSFXoYZbABgYY=

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7214

07/67

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

Diário da Justiça Eletrônico

Comarca de Boa Vista
Não houve publicação para esta data

Comarca de Caracarai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Mucajai
Não houve publicação para esta data

Comarca de Rorainópolis
Não houve publicação para esta data

Comarca de São Luiz do Anauá
Não houve publicação para esta data

Comarca de Alto Alegre
Não houve publicação para esta data

Comarca de Pacaraima
Não houve publicação para esta data

Comarca de Bonfim
Não houve publicação para esta data
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VARA DE EXECUÇÃO FISCAL
Expediente de 23/08/2022
MM. Juiz de Direito Titular
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
Diretor de Secretaria
Everton Sandro Rozo Piva
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados MINOTTO E CIA LTDA (CNPJ
04.251.195/0002-84), ANTONIO MINOTTO NETO (CPF 113.383.699-20), JULIA BEATRIZ REVOLLO
(CPF 188.703.412-91) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 013275887.2006.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Ford F250 XL L, vermelho, ano/modelo 1999/2000, placa
NAK1778.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 88.794,00 (Oitenta e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Quatro Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 26 de julho de 2022. (Código Fipe:
003115-1)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 18/10/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o

4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encer-

SICOJURR - 00080009

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

2º Leilão: 25/10/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
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ramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam os executados MINOTTO E CIA LTDA (CNPJ 04.251.195/0002-84), ANTONIO MINOTTO
NETO (CPF 113.383.699-20), JULIA BEATRIZ REVOLLO (CPF 188.703.412-91) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO

SICOJURR - 00080009
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Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados PINHEIRO & CIA LTDA EPP
(CNPJ 04.920.058/0002-95), BRUNO RODRIGUES BARROS (CPF 658.437.892-68), MARCIA REGINA
DE OLIVEIRA BARROS (CPF 060.385.928-30) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal,
processo nº 0704802-03.2013.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de
Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Sport, cor cinza, abo/modelo
2008/2008, placa NAZ5845.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 8.408,00 (Oito Mil, Quatrocentos e Oito Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada na data de 05 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811077-8)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 01/11/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 08/11/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.

SICOJURR - 00080009
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam os executados PINHEIRO & CIA LTDA EPP (CNPJ 04.920.058/0002-95), BRUNO RODRIGUES BARROS (CPF 658.437.892-68), MARCIA REGINA DE OLIVEIRA BARROS (CPF
060.385.928-30) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 18/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados C GOMES DE SOUZA ME (CNPJ
84.014.323/0001-24), CIRENE GOMES DE SOUZA (CPF 322.723.072-04) e demais interessados, nos
autos de Execução Fiscal, processo nº 0706470-77.2011.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução
Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM:
a) 01 (um) veículo Fiat Uno Mille Economy, cor prata, ano/modelo 2012/2013, placa NBA1252.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 27.305,00 (Vinte e Sete Mil, trezentos e Cinco Reais), conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 08 de agosto de 2022. (Código Fipe: 001263-7)
b) 01 (um) veículo GM Celta 4 portas Spirit, cor prata, ano/modelo 2010/2011, placa NAN1919.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 24.743,00 (Vinte e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Três Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 08 de agosto de 2022. (Código Fipe:
004321-4)
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2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 03/11/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 10/11/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.

5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
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4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
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7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
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11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial de computadores. Este edital será publicado no sitio eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil – CPC.
12. Ficam os executados C GOMES DE SOUZA ME (CNPJ 84.014.323/0001-24), CIRENE GOMES DE
SOUZA (CPF 322.723.072-04) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR),
17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados DISTRIBUIDORA NOVO
HORIZONTE (CNPJ 04.084.519/0001-56), IVONEIDE RODRIGUES LELES (CPF 449.670.123-53), LELES
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP (CNPJ 12.752.385/0001-22) e demais
interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 0706532-49.2013.8.23.0010 em trâmite junto a
Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ
84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: “
a) 01 (um) caminhão Mercedes Benz LS 1938, cor branca, ano/modelo 1998/1999, placa NAI3610.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 103.952,00 (Cento e Três Mil, Novecentos e Cinquenta e Dois Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 01 de agosto de 2022. (Código Fipe:
509129-2)
b) 01 (um) veículo Fiat Uno Way 1.4, cor vermelha, ano/modelo 2012/2013, placa NUI7299.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 33.521,00 (Trinta e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 01 de agosto de 2022. (Código Fipe:
001349-8)
c) 01 (um) veículo Volkswagen Fox 1.6 Prime GII, cor preta, ano/modelo 2010/2011, placa
NUH5400.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 34.407,00 (Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos e Sete Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 01 de agosto de 2022. (Código Fipe:
005306-6)
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2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 18/10/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o

4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encer-
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2º Leilão: 25/10/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
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ramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial de computadores. Este edital será publicado no sitio eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil – CPC.
12. Ficam os executados DISTRIBUIDORA NOVO HORIZONTE (CNPJ 04.084.519/0001-56), IVONEIDE RODRIGUES LELES (CPF 449.670.123-53), LELES COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP (CNPJ 12.752.385/0001-22) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
Boa Vista (RR), 17/08/2022.

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados SEBASTIÃO GOMES DE LIMA
ME – SUPERMERCADO CENTENÁRIO (CNPJ 01.234.607/0001-07), OSVALDO RAMOS S. S. FILHO
(CPF 382.255.902-44) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 080042725.2017.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Volkswagen Gol Special, cor preta, ano/modelo 2001/2001,
placa JWR8923.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 10.730,00 (Dez Mil, Setecentos e Trinta Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada na data de 12 de agosto de 2022. (Código Fipe: 005079-2)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 03/11/2022 às 15h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 16h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 10/11/2022 às 15h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 16h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).

7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
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12. Ficam os executados SEBASTIÃO GOMES DE LIMA ME – SUPERMERCADO CENTENÁRIO
(CNPJ 01.234.607/0001-07), OSVALDO RAMOS S. S. FILHO (CPF 382.255.902-44) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação
pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital,
afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.

Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados DISTRIBUIDORA NOVO
HORIZONTE (CNPJ 04.084.519/0001-56), IVONEIDE RODRIGUES LELES (CPF 449.670.123-23) e
demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 0800919-22.2014.8.23.0010 em trâmite
junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA
(CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM:
a) 01 (um) caminhão Mercedes Benz 710, cor branca, ano/modelo 2006/2006, placa JXN8176.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 110.705,00 (Cento e Dez Mil, Setecentos e Cinco Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 04 de agosto de 2022. (Código Fipe: 509032-6)
b) 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, cor cinza, ano/modelo 2008/2008, placa NAZ3443.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 6.437,00 (Seis Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 04 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811078-6)
c) 01 (um) veículo Volkswagen Fox 1.6 Prime GII, cor preta, ano/modelo 2010/2011, placa
NUH5400.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 34.746,00 (Trinta e Quatro Mil, Setecentos e Quarenta e Seis Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 04 de agosto de 2022. (Código Fipe:
005304-0)
d) 01 (um) veículo Fiat Uno Way 1.4, cor vermelha, ano/modelo 2012/2013, placa NUI7299.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 35.018,00 (Trinta e Cinco Mil e Dezoito Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada na data de 04 de agosto de 2022. (Código Fipe: 001310-2)
e) 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN KS, cor roxa, ano/modelo 2011/2012, placa NUK8420.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 7.294,00 (Sete Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 04 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811078-6)
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2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 01/11/2022 às 14h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 15h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o

4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encer-
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2º Leilão: 08/11/2022 às 14h30 (Horário de Boa Vista – RR) – 15h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
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ramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
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10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial de computadores. Este edital será publicado no sitio eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil – CPC.
12. Ficam os executados DISTRIBUIDORA NOVO HORIZONTE (CNPJ 04.084.519/0001-56), IVONEIDE RODRIGUES LELES (CPF 449.670.123-23) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei.
Boa Vista (RR), 17/08/2022.

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado EDIMAR DE SOUZA ALMEIDA
(CNPJ 509.754.042-53) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 080306888.2014.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM:
a) 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 Titan EX, cor vermelha, ano/modelo 2014/2015, placa
NAW5128.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 11.573,00 (Onze Mil, Quinhentos e Setenta e Três Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811100-6)
b) 01 (uma) motocicleta Honda Pop110I, cor branca, ano/modelo 2018/2018, placa NAU9286.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 9.172,00 (Nove Mil, Cento e Setenta e Dois Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811132-4)

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 04/10/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 11/10/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7214

22/67

7. TAXA DE DEPÓSITO – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá ao arrematante o pagamento da taxa de depósito, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) para
motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00
(Mil Reais) para caminhões.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
10. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
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11. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
12. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial de computadores. Este edital será publicado no sitio eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil – CPC.
13. Ficam o executado EDIMAR DE SOUZA ALMEIDA (CNPJ 509.754.042-53) e demais interessados
INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e
publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 02/08/2022.

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados AURILENE GOMES TELES – ME
(CNPJ 34.991.612/0001-05), AURILENE GOMES TELES (CPF 285.660.333-53) e demais interessados,
nos autos de Execução Fiscal, processo nº 0804603-76.2018.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de
Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida por MUNICÍPIO DE BOA VISTA (CNPJ
05.943.030/0001-55).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Seat Córdoba, cor prata, ano/modelo 1999/2000, placa
JXS0808.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 9.468,00 (Nove Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais), conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 17 de agosto de 2022. (Código Fipe:
026003-7)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 17/11/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 24/11/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam os executados AURILENE GOMES TELES – ME (CNPJ 34.991.612/0001-05), AURILENE
GOMES TELES (CPF 285.660.333-53) e demais interessados INTIMADOS das designações supra,
caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa
pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR),
17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados FRILLER BRASIL ALIMENTOS
(CNPJ 05.269.986/0004-66), LAUREANO CEZAR ELIAS MULLER (CPF 160.724.302-44), VICTORIA
SAMI COSTA MULLER (CPF 819.683.612-00) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal,
processo nº 0804816-24.2015.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de
Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Toyota Bandeirante, movido a diesel, ano/modelo
1988/1988, placa JWZ7703, chassi OJ86367.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 16.143,00 (Dezesseis Mil, Cento e Quarenta e Três Reais), conforme
Auto de Avaliação constante em Ep. 183.2 do processo.
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 18/10/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 25/10/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam os executados FRILLER BRASIL ALIMENTOS (CNPJ 05.269.986/0004-66), LAUREANO
CEZAR ELIAS MULLER (CPF 160.724.302-44), VICTORIA SAMI COSTA MULLER (CPF
819.683.612-00) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 18/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados DENTAL VIP (CNPJ
11.344.377/0002-55), ESTHER MARQUES DE SOUZA (CPF 000.359.922-12), FRANCISCO DAS
CHAGAS PEREIRA VIEIRA JUNIOR (CPF 808.510.292-72) e demais interessados, nos autos de
Execução Fiscal, processo nº 0805388-09.2017.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da
Comarca de Boa Vista (RR), movida por MUNICIPIO DE BOA VISTA (CNPJ 05.943.030/0001-55).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Fiat Punto ESSEN 1.8 DL, cor prata, ano/modelo
2010/2011, placa NUL9860.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 31.117,00 (Trinta e Um Mil, Cento e Dezessete Reais), conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 04 de agosto de 2022. (Código Fipe: 001317-0)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 01/11/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 08/11/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam os executados DENTAL VIP (CNPJ 11.344.377/0002-55), ESTHER MARQUES DE SOUZA
(CPF 000.359.922-12), FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA VIEIRA JUNIOR (CPF 808.510.29272) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s)
para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o
presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 18/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados SUPERMERCADO TROPICAL
(CNPJ 06.203.556/0001-61), ANTONIO CARLOS DE SOUSA DO NASCIMENTO (CPF 382.420.012-00),
GREICE KELLE SOUZA DO NASCIMENTO (CPF 814.670.872-20) e demais interessados, nos autos de
Execução Fiscal, processo nº 0806646-88.2016.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da
Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DOS BENS:
a) 01 (um) veículo Volkswagen Kombi, cor branca, movida a álcool e gasolina, ano/modelo
2008/2008, placa NAT7721.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 29.909,00 (Vinte e Nove Mil, Novecentos e Nove Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 005238-8)
b) 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan ESD, cor vermelha, movida a ácool e gasolina, ano/modelo 2013/2014, placa NAZ1549.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 11.240,00 (Onze Mil, Duzentos e Quarenta Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811093-0)
c) 01 (um) veículo Chevrolet Onix 1.0 MT LT, cor branca, movido a álcool e gasolina, ano/modelo
2014/2015, placa NAY1888.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 45.268,00 (Quarenta e Cinco Mil, Duzentos e Sessenta e Oito Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe:
004424-5)
d) 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Titan, cor vermelha, movida a gasolina, ano/modelo
1999/1999, placa NAJ6946.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 3.837,00 (três Mil, Oitocentos e Trinta e Sete Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811020-4)
e) 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Titan KS, cor verde, movida a gasolina, ano/modelo
2001/2001, placa NAL4954.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 4.998,00 (Quatro Mil, Novecentos e Noventa e Oito Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811021-2)
f) 01 (um) veículo GM Opala Diplomata, cor azul, movido a gasolina, ano/modelo 1988/1988, placa
JWL6430.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 27.094,00 (Vinte e Sete Mil e Noventa e Quatro Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 004055-0)
g) 01 (uma) motocicleta Yamaha YBR 125E, cor vermelha, movida a gasolina, ano/modelo
2002/2003, placa NAN6480.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 2.749,00 (Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Nove Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 827039-2)
h) 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN KS, cor preta, movida a gasolina, ano/modelo
2012/2013, placa NUI5849.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 7.499,00 (Sete Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811078-6)

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 06/10/2022 às 15h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 16h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 13/10/2022 às 15h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 16h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
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2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
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4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam os executados SUPERMERCADO TROPICAL (CNPJ 06.203.556/0001-61), ANTONIO CARLOS DE SOUSA DO NASCIMENTO (CPF 382.420.012-00), GREICE KELLE SOUZA DO NASCIMENTO (CPF 814.670.872-20) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso
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10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
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não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR),
17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado RAYDSON DE SOUZA MAIA (CNPJ
899.680.422-34) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 080699989.2020.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: Honda CG Fan KS, cor preta, ano/modelo 2010/2010, placa NAN6508.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 6.899,00 (Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 01 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811078-6)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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1º Leilão: 20/10/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 27/10/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).

7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
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6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
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8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
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12. Ficam o executado RAYDSON DE SOUZA MAIA (CNPJ 899.680.422-34) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados G. CIPRIANO SILVA –
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NASSAU (CNPJ 08.710.422/0001-62), GILVAN CRISPIANO SILVA (CPF
364.259.743-20) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 080931087.2019.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Volkswagen Fox1.0 GII, cor vermelha, ano/modelo
2010/2011, placa NAM0946.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 31.474,00 (Trinta e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 02 de agosto de 2022. (Código Fipe:
005308-2)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 04/10/2022 às 15h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 16h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 11/10/2022 às 15h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 16h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
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12. Ficam os executados G. CIPRIANO SILVA – DISTRIBUIDORA DE CIMENTO NASSAU (CNPJ
08.710.422/0001-62), GILVAN CRISPIANO SILVA (CPF 364.259.743-20) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.

Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados SOUSA & SOARES LTDA ME
(CNPJ 16.791.417/0001-50), DENNISON SOUZA SOARES (CPF 011.338.972-82), VALDEMAR DE
SOUSA (CPF 249.656.853-34) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº
0814797-14.2014.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR),
movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM:
a) 01 (um) veículo Volkswagen Kombi, cor azul, ano/modelo 1998/1999, placa NAI8574.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 11.965,00 (Onze Mil, Novecentos e Sessenta e Cinco Reais), conforme Avaliação constante em 245.2 do processo.
b) 01 (uma) motocicleta Honda CG 150 FAN ESDI, cor cinza, ano/modelo 2012/2012, placa
NAP7873.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 6.259,00 (Seis Mil, Duzentos e Cinquenta e Nove Reais), conforme
Avaliação constante em 245.2 do processo.
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2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 03/11/2022 às 14h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 15h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 10/11/2022 às 14h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 15h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.

5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
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11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial de computadores. Este edital será publicado no sitio eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil – CPC.
12. Ficam os executados SOUSA & SOARES LTDA ME (CNPJ 16.791.417/0001-50), DENNISON
SOUZA SOARES (CPF 011.338.972-82), VALDEMAR DE SOUSA (CPF 249.656.853-34) e demais
interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados CHAPAGRO AGRO COMERCIAL
LTDA (CNPJ 04.049.471/0001-45), ANTONIO GOMES LIMA (CPF 253.366.652-15) e demais interessados,
nos autos de Execução Fiscal, processo nº 0817368-21.2015.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de
Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ
84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cezar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM:
a) 01 (uma) motocicleta Honda CG Titan KS, cor vermelha, ano/modelo 2005/2005, placa
NAP1218.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 6.992,00 (Seis Mil, Novecentos e Noventa e Dois Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 08 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811070-0)
b) 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 FAN, cor azul, ano/modelo 2005/2005, placa NAQ4150.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 5.872,00 (Cinco Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 08 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811078-6)
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2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 03/11/2022 às 13h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 14h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 10/11/2022 às 13h30 (Horário de Boa Vista – RR) - 14h30 (Horário de Brasília - DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7214

39/67

Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
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11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial de computadores. Este edital será publicado no sitio eletrônico www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil – CPC.
12. Ficam os executados CHAPAGRO AGRO COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.049.471/0001-45), ANTONIO GOMES LIMA (CPF 253.366.652-15) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou
causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista
(RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado DIEGO AUGUSTO MENEZES
FROTA (CPF 509.166.452-15) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº
0817465-84.2016.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR),
movida por MUNICÍPIO DE BOA VISTA (CNPJ 05.943.030/0001-55).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (uma) motocicleta Honda CG 125 Fan KS, cor preta, ano/modelo
2009/2010, placa NAW 2709.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 6.899,00 (Seis Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais), conforme
Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 04 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811078-6)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 01/11/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 08/11/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
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12. Ficam o executado DIEGO AUGUSTO MENEZES FROTA (CPF 509.166.452-15) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 04/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados MOBILHAR VARIEDADES (CNPJ
11.898.262/0001-31), EVERALDO PORTELA DA PONTE (CPF 942.429.682-72) e demais interessados,
nos autos de Execução Fiscal, processo nº 0822636-17.2019.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de
Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ
84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Volkswagen Saveiro 1.8 Sportline, cor preta, ano/modelo
2006/2006, placa JXH4425.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 32.036,00 (Trinta e Três Mil e Trinta e Seis (Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada na data de 15 de agosto de 2022. (Código Fipe: 005233-7)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 01/11/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 08/11/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
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Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam os executados MOBILHAR VARIEDADES (CNPJ 11.898.262/0001-31), EVERALDO PORTELA DA PONTE (CPF 942.429.682-72) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou
causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista
(RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado MOTOKA VEÍCULOS E MOTORES
LTDA (CNPJ 04.650.776/0001-08) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº
0824372-02.2022.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR),
movida por MUNICIPIO DE BOA VISTA (CNPJ 05.943.030/0001-55).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) caminhão Volkswagen 13.180 CNM, cor branca, ano/modelo
2011/2011, PLACA NAN7437 .
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 166.579,00 (Cento e Sessenta Mil, Quinhentos e Setenta e Nove Reais), conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 17 de agosto de 2022. (Código
Fipe: 515116-3)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 03/11/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 10/11/2022 às 16 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 17 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam o executado MOTOKA VEÍCULOS E MOTORES LTDA (CNPJ 04.650.776/0001-08) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente
edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.

Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado WENDRI DA SILVA LISBOA (CPF
404.886.672-91) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 082332527.2015.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por MUNICÍPIO DE BOA VISTA (CNPJ 05.943.030/0001-55).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Ford Fusion, cor preta, placa NUJ8490, em boas condições,
com avarias na pintura do capô, avarias na parte frontal devido a batida, sem ar condicionado, com
rádio fm, interior em bancos de couro, sem estepe, motor com problemas. Depositário: Wendri da
Silva Lisboa.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 28.000,00 (Vinte e Oito Mil Reais), conforme Auto de Avaliação
constante em Ep. 129.2 do processo.
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 20/10/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 27/10/2022 às 14 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 15 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam o executado WENDRI DA SILVA LISBOA (CPF 404.886.672-91) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 26/07/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado FRANCISCO MAIA DA SILVA (CPF
164.232.592-91) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 083309578.2019.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Mitsubishi L200 Sport 4x4 GLS, cor prata, ano/modelo
2005/2005, placa JXE9293.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 47.021,00 (Quarenta e Sete Mil e Vinte e Um Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada na data de 12 de agosto de 2022. (Código Fipe: 022028-0)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 03/11/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 10/11/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

12. Ficam o executado FRANCISCO MAIA DA SILVA (CPF 164.232.592-91) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO

SICOJURR - 00080009

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7214

50/67

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado JOÃO JOSÉ COELHO DE ARAUJO
(CPF 031.174.132-00) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 083643421.2014.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM:
a) 01 (um) veículo Ford F1000, cor vermelha, ano/modelo 1991, placa NAH3232.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 43.253,00 (Quarenta e Três Mil, Duzentos e Cinquenta e Três Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada em 26 de julho de 2022. (Código Fipe: 003046-5)
b) 01 (um) veículo Volkswagen Fusca 1600, ano/modelo 1984, placa NAH3961.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 17.878,00 (Dezessete Mil, Oitocentos e Setenta e Oito Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada em 26 de julho de 2022. (Código Fipe: 005027-0)
c) 01 (um) veículo Volkswagen Fusca 1600, cor branca, ano/modelo 1994/1994, placa NAK5279.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 30.045,00 (Trinta Mil e Quarenta e Cinco Reais), conforme Tabela
Fipe, com consulta realizada em 26 de julho de 2022. (Código Fipe: 005027-0)

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 20/10/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 27/10/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.

5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
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4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).
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7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam o executado JOÃO JOSÉ COELHO DE ARAUJO (CPF 031.174.132-00) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado JOSEMAR DO CARMO (CPF
040.841.102-30) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 083988493.2019.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) veículo Mitsubishi Pajero TR4 Flex HP, cor preta, ano/modelo
2009/2010, placa NAN0653.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 52.863,00 (Cinquenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta e Três Reais), conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 28 de julho de 2022. (Código
Fipe: 022074-4)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 01/11/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 08/11/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).

Diário da Justiça Eletrônico

ANO XXV - EDIÇÃO 7214

53/67

da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam o executado JOSEMAR DO CARMO (CPF 040.841.102-30) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado
na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação dos Executados ANTONIO PENA FERREIRA
(CNPJ 84.044.395/0001-14), ANTONIO PENA FERREIRA (CPF 387.603.206-72) e demais interessados,
nos autos de Execução Fiscal, processo nº 0902447-41.2010.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de
Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ
84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (uma) motocicleta Honda XRL 125, cor branca, ano/modelo 1997/1997,
placa NAJ8079.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 3.065,00 (Três Mil e Sessenta e Cinco Reais), conforme Tabela Fipe,
com consulta realizada na data de 08 de agosto de 2022. (Código Fipe: 811043-3)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 03/11/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 10/11/2022 às 13 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 14 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

7. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
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8. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.
11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
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12. Ficam os executados ANTONIO PENA FERREIRA (CNPJ 84.044.395/0001-14), ANTONIO PENA
FERREIRA (CPF 387.603.206-72) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso
não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR),
17/08/2022.

Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem móvel e para intimação do Executado FRANCISCO GASPARETE DA
SILVA (CPF 375.941.500-82) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 090754286.2009.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, que utilizará o portal de leilões on-line
do “AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: 01 (um) caminhão Mercedes Benz LS1935, cor branca, movido a diesel,
chassi 9BM388054RB042650, placa KPL8038.
AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 98.792,00 (Noventa e Oito Mil, Setecentos e Noventa e Dois Reais),
conforme Tabela Fipe, com consulta realizada na data de 27 de julho de 2022. (Código Fipe:
509210-8)
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 20/10/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem interrupção para
o
2º Leilão: 27/10/2022 às 15 horas (Horário de Boa Vista – RR) - 16 horas (Horário de Brasília DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão).
Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação
parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante em até 30
meses, garantido por caução idônea, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2°, § 7º e § 8° do CPC).

6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.
7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do
site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do
CPC).
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da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
8. TAXA DE REMOÇÃO E GUARDA – Em caso de veículo removido ao depósito do Leiloeiro, caberá
ao arrematante o pagamento da taxa de remoção e guarda, no valor de R$ 350,00 (Trezentos e
Cinquenta Reais) para motocicletas, R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) para carros e utilitários, e R$ 1.000,00 (Mil Reais) para caminhões.
9. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Consta nos autos a penhora exequenda. O bem
será vendido no estado de conservação que se encontra, sendo a verificação documental e de gravames de responsabilidade do arrematante, que será responsável por eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, termo de entrega dos bens e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901,
“caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC).
10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

11. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
12. Ficam o executado FRANCISCO GASPARETE DA SILVA (CPF 375.941.500-82) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 17/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL
Edital de 1º e 2º Leilão de bem imóvel e para intimação dos Executados RESTAURANTE VER O RIO –
IZAIAS FARIAS DE ASSIS ME (CNPJ 84.028.935/0001-76) e IZAIAS FARIAS DE ASSIS (CPF
076.135.632-00) e demais interessados, nos autos de Execução Fiscal, processo nº 010157013.2005.8.23.0010 em trâmite junto a Vara de Execução Fiscal da Comarca de Boa Vista (RR), movida
por ESTADO DE RORAIMA (CNPJ 84.012.012/0001-26).
O Dr. Paulo Cézar Dias Menezes, Juiz de Direito, na forma da lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º e art.
883 do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do Leiloeiro Oficial Wesley
Silva Ramos, matriculado na Junta Comercial do Estado de Roraima, utilizará o portal de leilões on-line do
“AMAZONAS LEILÕES” (www.amazonasleiloes.com.br):
1. DESCRIÇÃO DO BEM: imóvel composto por 05 Lotes Urbanos contíguos, localizados à Rua
Vicente Tavares de Melo, s/n, bem como suas benfeitorias, com as seguintes descrições:
a) Imóvel matriculado sob nº 22830, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de
Boa Vista/RR:
“IMÓVEL: Lote de terras urbano nº 13, da Quadra nº 72, Loteamento Jardim Equatorial, Bairro
Piscicultura, nesta Cidade, com os seguintes limites e metragens: Frente com a Rua C-28, medindo 15,00 metros; Fundos com o lote nº 06, medindo 15,00 metros; lado Direito com o lote nº
14, medindo 34,00 metros e lado Esquerdo com o lote nº 12, medindo 34,00 metros, ou seja, a
área de 510,00m². (...)”
R.1: imóvel adquirido por Izaias Farias de Assis (CPF 076.135.632-00).
R.2: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
R.3: PENHORA determinada nos autos do processo nº 01199-2011-051-11-00, em trâmite junto
à 1ª Vara do Trabalho de Boa Vista/RR, com União Federal (CNPJ 00.394.460/0416-89).
Av.4: INDISPONIBILIDADE determinada nos autos do processo nº 00786.2012.053.11.00-2, em
trâmite junto à 3ª Vara do Trabalho de Roraima, movida por Cleude Anne Pereira Lins.
b) Imóvel matriculado sob nº 22831, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de
Boa Vista/RR:
“IMÓVEL: Lote de terras urbano nº 14, da Quadra nº 72, Loteamento Jardim Equatorial, Bairro
Piscicultura, nesta Cidade, com os seguintes limites e metragens: Frente com a Rua C-28, medindo 15,00 metros; Fundos com o lote nº 05, medindo 15,00 metros; lado Direito com o lote nº
15, medindo 34,00 metros e lado Esquerdo com o lote nº 13, medindo 34,00 metros, ou seja, a
área de 510,00m². (...)”
R.1: imóvel adquirido por Izaias Farias de Assis (CPF 076.135.632-00).
R.2: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
Av.3: INDISPONIBILIDADE determinada nos autos do processo nº 00786.2012.053.11.00-2, em
trâmite junto à 3ª Vara do Trabalho de Roraima, movida por Cleude Anne Pereira Lins.
R.4: PENHORA determinada nos autos do processo nº 00465-2012-051-11-00-5, em trâmite junto à 1ª Vara do Trabalho de Boa Vsta/RR, movida por Selma Paula Ferreira da Silva (CPF
858.113.602-82), com Izaias Farias de Assis (CPF 076.135.632-00) como executado.
R.5: PENHORA determinada nos autos do processo nº 01081-2012-051-11-00-0, movida por
Marinalva da Silva Souza (CPF 723.767.403-04).
c) Imóvel matriculado sob nº 22832, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de
Boa Vista/RR:
“IMÓVEL: Lota de terras nº 15, da Quadra nº 72, Loteamento Jardim Equatorial, Bairro Piscicultura, nesta Cidade, com os seguintes limites e metragens: Frente com a Rua C-28, medindo 15,00
metros; Fundos com o lote nº 04, medindo 15,00 metros; lado Direito com o lote nº 16, medindo
34,00 metros e lado Esquerdo com o lote nº 14, medindo 34,00 metros, ou seja, a área de
510,00m². (...)”
R.1: imóvel adquirido por Izaias Farias de Assis (CPF 076.135.632-00).
R.2: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
Av.3: INDISPONIBILIDADE determinada nos autos do processo nº 00786.2012.053.11.00-2, em
trâmite junto à 3ª Vara do Trabalho de Roraima, movida por Cleude Anne Pereira Lins.
R.4: PENHORA determinada nos autos do processo nº 0010.06.132772-1, em trâmite junto à 2ª
Vara da Fazenda Pública de Boa Vista/RR, movido por Estado de Roraima (CNPJ
84.012.012/0001-26).
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R.5: PENHORA determinada nos autos do processo nº 0010.07.166313-1, em trâmite junto à 2ª
Vara da Fazenda Pública de Boa Vista/RR, movido por Estado de Roraima (CNPJ
84.012.012/0001-26).
R.6: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
d) Imóvel matriculado sob nº 22833, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de
Boa Vista/RR:
“IMÓVEL: Lote de terras urbano nº 16, da Quadra nº 72, Loteamento Jardim Equatorial, Bairro
Piscicultura, nesta Cidade, com os seguintes limites e metragens: Frente com a Rua C-28, medindo 15,00 metros; Fundos com o lote nº 03, medindo 15,00 metros; lado Direito com o lote nº
17, medindo 34,00 metros e lado Esquerdo com o lote nº 15, medindo 34,00 metros, ou seja, a
área de 510,00m². (...)”
R.1: imóvel adquirido por Izaias Farias de Assis (CPF 076.135.632-00).
R.2: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
Av.3: INDISPONIBILIDADE determinada nos autos do processo nº 00786.2012.053.11.00-2, em
trâmite junto à 3ª Vara do Trabalho de Roraima, movida por Cleude Anne Pereira Lins.
R.4: PENHORA determinada nos autos do processo nº 0010.06.132772-1, em trâmite junto à 2ª
Vara da Fazenda Pública de Boa Vista/RR, movido por Estado de Roraima (CNPJ
84.012.012/0001-26).
R.5: PENHORA determinada nos autos do processo nº 0010.07.166313-1, em trâmite junto à 2ª
Vara da Fazenda Pública de Boa Vista/RR, movido por Estado de Roraima (CNPJ
84.012.012/0001-26).
R.6: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
e) Imóvel matriculado sob nº 22834, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de
Boa Vista/RR:
“IMÓVEL: Lote de terras urbano nº 17, da Quadra nº 72, Loteamento Jardim Equatorial, Bairro
Piscicultura, nesta Cidade, com os seguintes limites e metragens: Frente com a Rua C-28, medindo 15,00 metros; Fundos com o lote nº 02, medindo 15,00 metros; lado Direito com os lotes
nºs 18 e 19, medindo 34,00 metros e lado Esquerdo com o lote nº 16, medindo 34,00 metros, ou
seja, a área de 510,00m². (...)”
R.1: imóvel adquirido por Izaias Farias de Assis (CPF 076.135.632-00).
R.2: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
Av.3: INDISPONIBILIDADE determinada nos autos do processo nº 00786.2012.053.11.00-2, em
trâmite junto à 3ª Vara do Trabalho de Roraima, movida por Cleude Anne Pereira Lins.
f) Imóvel matriculado sob nº 22835, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da comarca de
Boa Vista/RR:
“IMÓVEL: Lote de terras urbano nº 18, da Quadra nº 72, Loteamento Jardim Equatorial, Bairro
Piscicultura, com os seguintes limites e metragens: Frente com a Rua Z-04, medindo 14,00 metros; Fundos com o lote nº 17, medindo 19,00 metros; lado Direito com o lote nº 19, medindo
30,00 metros e lado Esquerdo com a Rua R-C-28, medindo 25,00 metros, ou seja, a área de
557,50m². (...)”
R.1: imóvel adquirido por Izaias Farias de Assis (CPF 076.135.632-00).
R.2: PENHORA determinada nos autos do processo a que se refere o presente Edital.
Av.3: INDISPONIBILIDADE determinada nos autos do processo nº 00786.2012.053.11.00-2, em
trâmite junto à 3ª Vara do Trabalho de Roraima, movida por Cleude Anne Pereira Lins.
R.4: PENHORA determinada nos autos do processo nº 3073-39.2011.4.01.4200, em trâmite junto à 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, com União Federal (CNPJ
00.394.460/0416-89) como exequente.
Benfeitorias: “O terreno está todo murado. Foi edificada uma casa de dois pisos em alvenaria, toda
rebocada, telhado de amianto, sem portas e janelas. Há no interior do imóvel seis quartos, uma
cozinha, uma sala. Todos os cômodos internos e externos estão no cimento grosso. O imóvel está
em fase de acabamento.
Na área externa existe uma varanda em formato de L, piso no cimento grosso, um buraco para a
instalação de uma piscina. O imóvel está numa rua pavimentada, com iluminação pública.”
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 980.000,00 (Novecentos e Oitenta Mil Reais), conforme
Auto de Avaliação constante em Ep. 83.3 do processo.
2. VISITAÇÃO - Fica o leiloeiro autorizado a fotografar o bem e a visitá-lo, acompanhado ou não de interessados na arrematação.
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3. DATAS DOS LEILÕES:
1º Leilão: 22/09/2022 às 09:30 horas (Horário de Boa Vista – RR) /10:30 horas (Horário de
Brasília - DF);
Lance inicial de 100% do valor da avaliação. Não havendo lance, seguirá sem
interrupção para o
2º Leilão: 29/09/2022 às 09:30 horas (Horário de Boa Vista – RR) / 10:30 horas (Horário de Brasília - DF);
Lance mínimo de 65% do valor da avaliação.
4. CONDIÇÕES DE VENDA – Será necessário realizar um pré cadastro no site www.amazonasleiloes.com.br, e será considerado arrematante aquele que der o maior lance, desde que igual ou superior
ao valor da avaliação (1º leilão) ou de valor igual ou superior a 65% do valor da avaliação (2º leilão)
(Art. 891, Par. único do CPC). Não havendo proposta para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, sendo necessário sinal não inferior a 25% do valor da
proposta, e o restante em até 30 meses, garantido por hipoteca do próprio bem, mediante correção
mensal pelo índice do E. TJ/RR, prevalecendo a de maior valor (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, §
2°, § 7º e § 8° do CPC).

Vara de Execução Fiscal / Fórum - Fórum Advogado Sobral Pinto / Comarca - Boa Vista
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5. PAGAMENTO – O(s) preço(s) do(s) bem(ns) arrematado(s) deverá(ão) ser depositado(s) através de
guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., vinculada aos autos., através do site www.bb.com.br, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão,
o arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC).
6. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no
valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro na conta indicada pelo Leiloeiro Oficial.

8. DÉBITOS/ÔNUS/HIPOTECA E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Considerando-se que a expropriação judicial é forma de aquisição originária de propriedade, o imóvel será arrematado livre de
débitos de natureza tributária ou “propter rem”, que serão subrogados no valor da arrematação ou
ônus que eventualmente gravem as respectivas matrículas (hipotecas, penhoras, arrolamento, etc),
cujo levantamento será providenciado pelo MM. Juízo da causa (Art. 908, parágrafo primeiro, CPC;
art. 130, parágrafo único do CTN; e artigo 1.499 do CC). Eventuais despesas de arrematação, inclusive a comissão do leiloeiro, correrão por conta do arrematante. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas
legais cabíveis.
9. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Cartório onde estiver tramitando a
ação, ou pelo telefone do Leiloeiro (95) 98129-7859, ou e email: contato@amazonasleiloes.com.br. Para participar acesse www.amazonasleiloes.com.br.

SICOJURR - 00080009

0Wb9PTzGS/NfC5/Mf2sj1xADdLQ=

7. DO CANCELAMENTO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso o leilão seja suspenso após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo e/ou pagamento, responderá
o Executado pelas despesas do leiloeiro, no importe de 2% (dois por cento) do valor da avaliação, ou
da dívida, o que for menor, não podendo o valor resultante exceder R$ 5.000,00 (cinco mil reais), definido como o teto máximo do ressarcimento devido.
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10. CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE EDITAL: Para fins do que dispõe o art. 889, incisos I a VIII e
parágrafo único do CPC, ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados descritos acima ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede
mundial
de
computadores.
Este
edital
será
publicado
no
sitio
eletrônico
www.amazonasleiloes.com.br, conforme previsto no art. 887, §2º do Código de Processo Civil –
CPC.
11. Ficam os executados RESTAURANTE VER O RIO – IZAIAS FARIAS DE ASSIS ME (CNPJ
84.028.935/0001-76) e IZAIAS FARIAS DE ASSIS (CPF 076.135.632-00) e demais interessados INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal. Dos
autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Boa Vista (RR), 01/08/2022.
Eu, Everton Sandro Rozzo Piva, Diretor de Secretaria, subscrevi.
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_________________________________
PAULO CÉZAR DIAS MENEZES
JUIZ DE DIREITO
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COMARCA DE SÃO LUIZ DO ANAUÁ
Expediente de 22/08/2022
EDITAL DE INTIMAÇÃO
O(a) MM. Juiz(íza) Dr.(ª) RAFAELLA HOLANDA SILVEIRA, Titular do Juizado da Infância e Juventude de
São Luiz – Competência Cível da Comarca de São Luiz do Anauá, na forma da lei etc...
Faz saber a todos que por este Juízo tramitam os autos do:
PROCESSO Nº 0800002-37.2020.8.23.0060 – Procedimento Comum Infância e Juventude
Polo Ativo(s): VALDIR FERREIRA MENDES, YAJAIRA DEL CARMEN LINARES MARTINEZ,
Polo Passivo(s): ROSEANE FERREIRA MENDES.

São Luiz / Fórum - Fórum Juiz Maximiliano da Trindade Filho / Comarca - São Luiz

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

Como se encontra a parte ROSEANE FERREIRA MENDES, nascido no dia 01/07/1987, em,
nacionalidade: Brasileira, sexo: feminino, filha de ROSELI FERREIRA MENDES e de, estado civil:
Casado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, com a seguinte
finalidade: comparecimento na Audiência de Instrução designada para o dia 24 de agosto de
2022 às 08:30 horas a ser realizada nesta secretaria, situada a Av. Ataliba Gomes de Laia,
Centro- São Luiz/RR.
Para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandouse expedir o presente edital, que será afixado no local de costume, no Fórum local, e publicado no Diário da
Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Roraima. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
São Luiz, Estado de Roraima, em 22/8/2022. Eu, GUSTAVO PEREIRA SILVA - Diretor(a) de Secretaria, o
digitei e,o assina de ordem.
SEDE DO JUÍZO: Vara do Tribunal do Júri e da Justiça Militar de São Luiz – Competência do Plenário do
Júri, localizado no(a) Av. Ataliba Gomes de Laia, 100 - Fórum Juiz Umberto Teixeira - Centro - São Luiz /RR
- CEP: 69.370-000 - Fone: (95) 3537-1028 - E-mail: szw@tjrr.jus.br.

MH5hyGnt81tLphmDLjWQTA6PXgk=

GUSTAVO PEREIRA SILVA
Diretor(a) de Secretaria
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DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
Expediente de 22/08/2022

GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
PORTARIA Nº 1392/2022/DPG-CG/DPG

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Ofício nº 3266/2022/CI-C/CINT/DPG, evento 0388703, Teor do Processo SEI
nº 002498/2022;
RESOLVE:
AUTORIZAR o deslocamento da Defensora Pública, Drª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES, ao
Município de Boa Vista/RR, no dia 19 de Agosto do corrente ano, para realização de Audiências de
Custódias e demais providências junto a 3º Titularidade da DPE com atuação junto às 1ª e 2ª Varas
Criminais do Tribunal do Júri, com ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 19 de agosto de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 19/08/2022, às 09:21, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0388799 e o código CRC 3B4FB309.
PORTARIA Nº 1393/2022/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO a Resolução/CSDPE nº 67, de 08 de novembro de 2021 (0315188);
CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica Nº 001/2021, entre a DPE/RR e a Polícia Civil do
Estado de Roraima (0315185);
CONSIDERANDO a Ordem de Serviço Nº 50/2022 - GAB/IIOC/PC/RR (0388890);
CONSIDERANDO o Ofício nº 3061/2022/DEFIT/SDPG/DPG, evento 0385105, Teor do Processo SEI
nº 002385/2022;

I - AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores Públicos LAIRTO RAMON DE LIMA SILVA, GABRIELLE
CORRÊA TEXEIRA e WELLINGTON FELYPE LIMA SILVA, para prestarem Atendimento através da
Defensoria Itinerante, na Ação a ser realizada no Município do Cantá/RR (Vila Rodrigão), no dia 24 de
Agosto do corrente ano, com ônus;
II - AUTORIZAR o deslocamento dos Servidores do Instituto de Identificação do Estado JOANA MARIA
COÊLHO NEVES e GABRIEL MALINOWSKI SALDANHA, para prestarem assistência junto à equipe da
Defensoria Itinerante, na emissão de primeira e segunda via de Registro Geral, na Ação a ser realizada
no Município do Cantá/RR (Vila Rodrigão), no dia 24 de Agosto do corrente ano, com ônus;
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RESOLVE:
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III - AUTORIZAR o deslocamento do Servidor Público ANDREY NASCIMENTO RODRIGUES, para
transportar a Van de atendimento da Defensoria Itinerante, na Ação a ser realizada no Município do
Cantá/RR (Vila Rodrigão), no dia 24 de Agosto do corrente ano, com ônus.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 19 de agosto de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 19/08/2022, às 10:08, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

Defensoria Pública do Estado de Roraima

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0388842 e o código CRC 69E9A69B.
PORTARIA Nº 1394/2022/DPG-CG/DPG
O Defensor Público-Geral em Exercício do Estado de Roraima, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares,
CONSIDERANDO o Despacho nº 30046, evento 0388851, Teor do Processo SEI nº 002147/2022;
RESOLVE:
DESIGNAR a Defensora Pública, Drª MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA SOARES, para,
excepcionalmente, atuar em favor da assistida I. L. C., em Ação a ser ajuizada na Comarca de Bonfim/RR.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
OLENO INÁCIO DE MATOS
Defensor Público-Geral em Exercício

Em 19 de agosto de 2022.
Documento assinado eletronicamente por OLENO INÁCIO DE MATOS, Defensor Público Geral em
Exercício, em 19/08/2022, às 10:29, conforme horário oficial de Boa Vista/RR, com fundamento no
art. 6°, § 1° do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, e Portarias DPG nº 877, de 1° de
setembro de 2017 e nº 1251, de 15 de dezembro de 2017.

hY9FFZSiD/1YWpI3dvtov3EkLn0=

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rr.def.br/autenticidade,
informando o código verificador 0388932 e o código CRC 9F9952D0.
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTO, REGISTRO CIVIL E DE IMÓVEIS
DE MUCAJAÍ
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATUARAIS E JURÍDICAS, REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS, REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO
Expediente de 22/08/2022

PORTARIA N° 01/2022
A Tabeliã e Registradora da Serventia Extrajudicial da Comarca de Mucajaí-RR: Nathália Gabrielle Lago da
Silva, resolve NOMEAR: AMANDA KAROLINE CARVALHO BARROS, inscrita no RG sob o n° 3479838SESP/RR e no CPF sob o n° 000.583.812-60, para o cargo de ESCREVENTE AUTORIZADA deste Cartório,
com efeitos a partir de 23 de agosto de 2022.
Mucajaí-RR, 22 de agosto de 2022

OszaswtKk+aXcNU/RoaYTTMP2/4=

NATHÁLIA GABRIELLE LAGO DA SILVA

1º Tabelionato de Notas e Protestos da Comarca de Mucajaí - Cartório Nathalia Lago

Boa Vista, 23 de agosto de 2022
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TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS E REGISTRO CIVIL DE
SÃO LUIZ DO ANAUÁ

Expediente de 22/08/2022
PROTESTO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Por não terem sido encontrados pessoalmente nos endereços a mim fornecidos ou
recusaram-se a tomar ciência, faço saber aos que interessar que o presente EDITAL virem ou dele tiverem
conhecimento, que deram entrada neste Tabelionato para ser protestado contra os responsáveis, após
decorrido o prazo de 03 (três) dias úteis à partir da data da publicação deste edital, o título com as seguintes
características:
1) Título por apresentação.
Protocolo: 9885- Título: DMI / 36641-1 – Valor: R$ 305,73
Sacado: C LOPES DE CAMPOS
Cedente: DISTRIBUIDORA SÃO JOSE LTDA - ME
2) Título por apresentação.
Protocolo: 9886- Título: DMI / 49313 – Valor: R$ 8.534,20
Sacado: S DE OLIVEIRA ALVES
Cedente: CASA MODELO COMERCIO DE CONSTRUCAO E MOV
3) Título por apresentação.
Protocolo: 9887- Título: DMI / 0001535200 – Valor: R$ 4.904,13
Sacado: H O DA COSTA
Cedente: PELMEX DA AMAZONIA LTDA

Secretaria Vara / 1ª Vara da Infância e da Juventude / Fórum - Fórum Juiz Maximiliano da Trindade Filho / Comarca - São Luiz

Boa Vista, 23 de agosto de 2022

4) Título por apresentação.
Protocolo: 9888- Título: DMI / 0001535200 – Valor: R$ 4.904,13
Sacado: H O DA COSTA
Cedente: PELMEX DA AMAZONIA LTDA

wlrPvET2M4xkKQn4pE3ArkDqYa8=

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi passado o presente Edital, publicado na forma
legal e afixado em lugar público, ficando os responsáveis pelos documentos relacionados intimados para no
prazo legal, a contar da data de protocolização do título, vir pagar o valor dos mesmos neste Tabelionato,
ou manifestarem suas recusas. São Luiz/RR, 22 de agosto de 2022. Eu TIAGO NATARI VIEIRA, Tabelião o
fiz digitar e assino.
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