
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 8000038-92.2021.8.05.0075 – 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 8000038-92.2021.8.05.0075 – 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Manoel 

Gonçalves, 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. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 8000092-

97.2017.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 8000092-

97.2017.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o 

Executado: Antonio Cosme Silva, 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. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 8000124-68.2018.8.05.0075 – 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 8000124-68.2018.8.05.0075 – 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Antonio 

Cosme Silva, 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. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). 

PROCESSO Nº 8000317-83.2018.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO 

Nº 8000317-83.2018.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 

intimado o Executado: Marusan Janeiro do Carmo, 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. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 

8000347-84.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 

8000347-84.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 

intimado o Executado: Antonio Cosme Silva, 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. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 8000445-69.2019.8.05.0075 – 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 8000445-69.2019.8.05.0075 – 

CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o Executado: Auto Posto 

Araguaia de Encruzilhada Ltda – EPP, 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. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 

8000474-22.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 8000474-

22.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o 

Executado: Pereira e Cangassu Ltda., 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. 



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 8000503-

72.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 8000503-

72.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o 

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



EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

ERRATA 

ONDE SE LÊ: 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). PROCESSO Nº 8000524-

48.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. 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. 

 

LEIA-SE: 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). PROCESSO Nº 8000524-

48.2019.8.05.0075 – CARTA PRECATÓRIA CÍVEL.  [...]. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o 

Executado: Paulo de Almeida Luz, 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. 


