
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é IBAMA e Executado: Manoel Gonçalves, na seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000038-92.2021.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (um) Imóvel rural, denominada Fazenda Baixada, com uma área de 60 hectares, situado 

na região do Córrego do Brejão, neste município, contendo benfeitorias apenas de capoeiras e 

cercas precárias, limitando-se com herdeiros de Inocêncio Félix Viana e com o mesmo 

executado. Imóvel matriculado sob o n. 5.689 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 

de Encruzilhada/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em 02 de outubro de 2019. 

DEPOSITÁRIO: Manoel Gonçalves. 

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 721.680,67 (setecentos e vinte e um, seiscentos e oitenta reais e sessenta 

e sete centavos), em 27 de janeiro de 2021. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 



ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 



medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 

 

LEILOEIRA OFICIAL: Kátia Cerqueira da Silva Casaes, JUCEB nº 15/099530-0 - Fone: (75) 99930-

1979 – www.kcleiloes.com.br 

 

http://www.kcleiloes.com.br/


EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é União Federal – Fazenda Nacional e Executado: Antonio Cosme Silva, na seguinte 

forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000092-97.2017.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (um) Imóvel rural, denominado Fazenda Alvorada, situada na margem direita da 

estrada que liga esta cidade Encruzilhada ao Povoado de Cabeceira da Forquilha, com área total 

de 28,94,24 hectares. Imóvel cadastrado sob o n. 316.016.003.409-0 no INCRA e matriculado 

sob o n. 4.357 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Encruzilhada/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), em 19 de abril de 2010. 

DEPOSITÁRIO: Antonio Cosme Silva. 

ÔNUS: Consta Hipoteca em favor da Credic; Consta Indisponibilidade nos autos n. 5.692/2007, 

em favor da Fazenda Nacional, em trâmite na Vara Cível e Comercial de Encruzilhada/BA; Consta 

Penhora nos autos n. 2007.33.07.001.583-1, em favor da Fazenda Nacional, em trâmite na 

Justiça Federal Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA; Penhora nos autos n. 

2006.33.07.009906-1, em favor do Ministério Público Federal – União Federal, em trâmite na 

Justiça Federal Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA; Penhora nos autos n. 

2009.3307.002255-3, em favor do Ministério Público Federal – União Federal, em trâmite na 

Justiça Federal Subseção Judiciária de Vitória da Conquista/BA; Penhora nos autos n. 0000061-

97.2009.8.05.0075, em favor da União Federal, em trâmite na Vara Federal de Vitória da 

Conquista/BA; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 7.074,90 (sete mil, setenta e quatro reais e noventa centavos), em 11 de 

março de 2009. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 



confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 



terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 

medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 

 

LEILOEIRA OFICIAL: Kátia Cerqueira da Silva Casaes, JUCEB nº 15/099530-0 - Fone: (75) 99930-

1979 – www.kcleiloes.com.br 

 

http://www.kcleiloes.com.br/


EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é A União e Executado: Antonio Cosme Silva, na seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000124-68.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (um) Imóvel rural, denominado Fazenda Sagitário, situado na zona do Córrego da Boa 

Vista, nesta cidade, com área de 25 hectares, com benfeitorias existentes, limitando-se com 

quem de direito. Imóvel matriculado sob o n. 2.716 no Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Encruzilhada/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em 20 de julho de 2018. 

DEPOSITÁRIO: Antonio Cosme Silva. 

ÔNUS: Conta Arrolamento de bens; Consta Penhora nos autos n. 4.610/04, em favor da 

Prefeitura Municipal de Encruzilhada, em trâmite no Cartório dos Feitos Cíveis de 

Encruzilhada/BA; Consta Penhora nos autos n. 4.872/05, em favor da Barbosa Dantas 

Consultoria e Advocacia S/A., em trâmite no Cartório dos Feitos Cíveis de Encruzilhada/BA; 

Consta Indisponibilidade de bens nos autos n. 5.692/2007, em favor da Fazenda Nacional, em 

trâmite na Vara Cível e Comercial de Encruzilhada/BA; Consta Indisponibilidade de bens nos 

autos n. 2007.33.07.001.583-1 e 2006.33.07.009906-1, em favor da Fazenda Nacional, em 

trâmite na Justiça Federal Subseção de Vitória da Conquista/BA; Consta Indisponibilidade de 

bens nos autos ns. 2009.33.07.1932-9 e 2009.213.07.1932-9, ambas em favor do Ministério 

Público Federal, em trâmite na 2ª Vara da Justiça Federal; Consta Penhora nos autos n. 8000019-

62.2016.8.05.0075, em favor da FUNASA, em trâmite na Comarca de Encruzilhada/BA. Outros 

eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 673.900,40 (seiscentos e setenta e três mil, novecentos reais e quarenta 

centavos), em 30 de novembro de 2006. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 



eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 



INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 

medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Executado: Marusan Janeiro do 

Carmo, na seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000317-83.2018.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 5.000 (cinco mil) Blocos de cerâmica, localizados no depósito na Avenida Aquilino José 

Dias, nº 17, no Distrito de Nova Brasília, Ribeirão do Largo/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 3.250,00 (três mil, duzentos e cinquenta reais), em 15 de dezembro de 

2017. 

DEPOSITÁRIO: Marusan Janeiro do Carmo 

ÔNUS: Nada consta. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.104,92 (dois mil, cento e quatro reais e noventa e dois centavos), em 

01 de fevereiro de 2007. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  



FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 

medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 



Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é FUNASA – Fundação Nacional de Saúde e Executado: Antonio Cosme Silva, na 

seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000347-84.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (um) Imóvel rural, denominado Fazenda Sagitário, com área registrada de 25 hectares, 

situado na Zona do Córrego da Boa Vista, neste município. Imóvel matriculado sob o n. 2.716 no 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Encruzilhada/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em 06 de dezembro de 2017. 

DEPOSITÁRIO: Antonio Cosme Silva 

ÔNUS: Conta Arrolamento de bens; Consta Penhora nos autos n. 4.610/04, em favor da 

Prefeitura Municipal de Encruzilhada, em trâmite no Cartório dos Feitos Cíveis de 

Encruzilhada/BA; Consta Penhora nos autos n. 4.872/05, em favor da Barbosa Dantas 

Consultoria e Advocacia S/A., em trâmite no Cartório dos Feitos Cíveis de Encruzilhada/BA; 

Consta Indisponibilidade de bens nos autos n. 5.692/2007, em favor da Fazenda Nacional, em 

trâmite na Vara Cível e Comercial de Encruzilhada/BA; Consta Indisponibilidade de bens nos 

autos n. 2007.33.07.001.583-1 e 2006.33.07.009906-1, em favor da Fazenda Nacional, em 

trâmite na Justiça Federal Subseção de Vitória da Conquista/BA; Consta Indisponibilidade de 

bens nos autos ns. 2009.33.07.1932-9 e 2009.213.07.1932-9, ambas em favor do Ministério 

Público Federal, em trâmite na 2ª Vara da Justiça Federal; Consta Penhora nos autos n. 8000019-

62.2016.8.05.0075, em favor da FUNASA, em trâmite na Comarca de Encruzilhada/BA. Outros 

eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 197.945,45 (cento e noventa e sete mil, novecentos e quarenta e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos), em 18 de junho de 2014. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 



eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 



INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 

medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é Fazenda Pública Federal e Executado: Aldivio Alves Lacerda, na seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000430-03.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (um) Veículo Fiat/Fiorino Trekking, na cor azul, placas n. GUH-6586, ano 1996, Chassi 

n. 9BD255383T8467656. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais), em 11 de dezembro de 2018. 

DEPOSITÁRIO: Aldivio Alves Lacerda 

ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/BA. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.102,56 (seis mil, cento e dois reais e cinquenta e seis centavos), em 26 

de janeiro de 2019. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  



 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 

medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 



Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e 

Executado: Auto Posto Araguaia de Encruzilhada Ltda – EPP., na seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000445-69.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (uma) Bomba de abastecimento de Combustível (Diesel), nº 11377070, em 

funcionamento, localizada no Posto Araguaia, na Rua Alziro Alves, nº 101, nesta cidade. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), em 25 de junho de 2019. 

DEPOSITÁRIO: André Messias Ferreira Brito 

ÔNUS: Nada consta. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 5.156,80 (cinco mil, cento e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), 

em 24 de abril de 2019. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  



FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 

medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 



Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é União Federal – Fazenda Nacional e Executado: Pereira e Cangassu Ltda., na 

seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000474-22.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (um) Imóvel rural, denominado Fazenda São Lucas, situada na zona do Rio Água Bela, 

município de Ribeirão do Largo, com área de 193 hectares, 60 ares, com benfeitorias de 

pastagens e outras existentes, limitando-se com Sebastião Preto, Cícero de Tal, Jonas Felix dos 

Santos, com José Souza Pereira, com Sebastião Brito, com Fidelcino Feliz e Abdias dos Santos. 

Imóvel matriculado sob o n. 3.206 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Encruzilhada/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em 13 de outubro de 2016. 

DEPOSITÁRIO: Paulo Afonso Castro Cangussú. 

ÔNUS: Consta Penhora nos autos n. 53365-3/2005, em favor de Marcelo Tavares Tigre, em 

trâmite no Juizado Especial Cível de Causas Comuns e Defesa do Consumidor da Comarca de 

Vitória da Conquista/BA; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 10.163,14 (dez mil, cento e sessenta e três reais e quatorze centavos), 

em 19 de setembro de 2006. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 



interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 

ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 



889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 

medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e 

Executado: LR Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes LTDA – ME., na seguinte 

forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000503-72.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 200 (duzentos) litros de gasolina, armazenadas na executada, localizado na Avenida 

Otelino Francisco de Almeida, s/n, em frente ao Ginásio de Esportes, Centro, no Distrito de Vila 

do Café, Encruzilhada/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 900,00 (novecentos reais), em 11 de fevereiro de 2019. 

DEPOSITÁRIO: Gabriele Duas de Jesus. 

ÔNUS: Nada consta. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 646,25 (seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), em 

25 de fevereiro de 2016. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 



ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 



medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, se faz saber a todos, que serão levados a leilão os bens penhorados em que o 

Exequente é Ministério Público Federal e Executado: Paulo de Almeida Luz, na seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: 16/07/2021, a partir das 09h00, por preço igual ou superior ao valor da 

avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: 16/08/2021, a partir das 09h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil 

(não inferior a 70% do valor da avaliação, em se tratando de bem imóvel, e inferior a 60% do 

valor da avaliação, em se tratando de bem móvel). 

 

No caso de algum dia designado para a realização da Hasta Pública ser feriado, ou não haja 

expediente, o mesmo realizar-se-á no próximo dia útil subsequente, independentemente de 

nova publicação do edital.  

 

LOCAL: O leilão será realizado através do site www.kcleiloes.com.br 

 

PROCESSO Nº 8000524-48.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL 

BEM: 01 (um) Imóvel rural, denominado Fazenda Céu Azul, com área total de 606 hectares, 

situado na zona do Itu, neste município, com benfeitorias de uma casa sede, duas casas para 

colonos, curral, várias divisões em mangas de pastagens nativas e plantadas, área de matas, 

capoeiras e cercas, limitando-se na sua totalidade com Adevaldo e João Fonseca, Carlos Aquino 

e com quem mais de direto. Imóvel matriculado sob o n. 4.703 no Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Encruzilhada/BA. 

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 2.424.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro reis), em 10 

de março de 2021. 

ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. 

VALOR DO DÉBITO: R$ 157.999,13 (cento e cinquenta e sete mil, novecentos e noventa e nove 

reais e treze centavos), em 22 de abril de 2019. 

 

Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.kcleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados em arrematar na modalidade 

eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização 

da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo 

estabelecido a partir do encerramento da hasta, seguindo as demais regras da forma de 

pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada arrematação. Ficam desde já cientes os 

interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante 

em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, 

no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras 



ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades 

técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior.  

FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista, conforme art. 

892 do NCPC/2015.  

 

PARCELAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em 

primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, 

desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC. O arrematante deverá pagar 

25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas. Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 

monetária da poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 

bem, no caso de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos 

(exemplo de caução idônea: apresentação de cheque de titularidade do arrematante no valor 

total do parcelamento, seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de 

terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução 

esta condicionada à aceitação pelo juízo. Não sendo aceita a caução idônea pelo juiz, ou no caso 

da sua não apresentação aA Leiloeira no prazo de 48 horas, a forma de pagamento 

automaticamente será alterada para “À VISTA”, nesse caso, o arrematante declara desde já 

ciência da condição estabelecida, se comprometendo a efetuar o pagamento na forma acima 

determinada. No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 

autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos 

autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos 

valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não 

serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 

continuidade da disputa.  

 

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por 

não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que 

ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.  

 

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Aldivio Alves Lacerda, diretamente e/ou na 

pessoa de seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de 

terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de 

uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 

hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 

comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se 

por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 

889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 

do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de 

Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 



medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de 

dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 

Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.  

 

Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes deverá ser pago 

A Leiloeira, 2% (dois por cento) do valor da avaliação à título de reembolso pelo trabalho 

desenvolvido. A comissão de Leilão, cujo resultado for positivo, sempre será devida a Leiloeira 

Oficial, na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor arrematado, pelo ATO PRATICADO 

(Decreto Federal nº. 21.981/1932), a ser paga pelo arrematante. Também são de 

responsabilidade dos arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo. 

O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos de expropriação 

como embargos ou recursos, começará a contar após a Hasta Pública, independentemente de 

intimação. 
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