
GUSTAVO MARTINS ROCHA, leiloeiro oficial inscrito na JUCEMA nº 017/06, com 
escritório à Rua Quéops, n.º 12, sala 106, Edif. Executive Center, Renascença II, 
São Luis/MA, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, 
Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do instrumento particular de 
04/05/2015, no qual figuram como Fiduciantes DANIEL VIEIRA DE LIMA, brasileiro, 
autônomo, RG nº 026946582003-9 -SSP/MA, CPF nº 304.571.733-00 e sua cônjuge 
ELIENE VIEIRA DE LIMA, brasileira, autônoma, RG nº 026946792003-0-
GEJUSPC/MA, CPF nº 282.409.523-72, casados sob o regime da comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes em Imperatriz/MA, levará a 
PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 
23 de novembro de 2018, às 10 horas (horário local), na Rua Quéops, n.º 12, 
sala 106, Edif. Executive Center, Renascença II, São Luís/MA e através do site para 
lances www.grleiloes.com, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 507.683,48 (Quinhentos e Sete Mil Seiscentos e Oitenta e Três 
Reais e Quarenta e Oito Centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído casa residencial situada na 
Rua Espirito Santo, quadra 05, lote 15, Loteamento Jardim São Luís, Imperatriz/MA, 
com área construída de 211,05 m², e com 10 compartimentos: terraço, garagem, 
sala, copa, cozinha, 03 dormitórios, banheiro social e circulação, edificado em 
terreno com área de 360 m², medindo de frente 12 m, laterais 30 m e fundos 12 m. 
Confrontado pelo lado direito com o lote 16, lado esquerdo com a Rua Projetada e 
fundo com o lote 14. Matricula RGI n° 6.765, Cartório do 7° Oficio Extrajudicial, 2° 
Zona de Registro de Imóveis. Está ocupada, a desocupação é por conta do 
adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 
primeiro leilão, fica desde já designado o dia 30 de novembro de 2018, no mesmo 
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 190.642,34 (Cento e Noventa Mil Seiscentos e Quarenta e Dois 
Reais e Trinta e Quatro Centavos). A venda será efetuada em caráter “ad corpus” 
e no estado de conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o 
valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o 
valor de arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será 
lavrada em até 60 dias, contados da data do leilão. As demais condições 
obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que 
regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 


