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EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 

 

 
O Drº Alerson do Carmo Mendonça, Juíz de Direito, na forma de lei, nos termos 
do artigo Art. 881, §1 do CPC, FAZ SABER que levará os bens abaixo descritos 
a leilão presencial e online, através da Leiloeira Pública Oficial Kátia Cerqueira 
da S. Casaes no portal online de leilões da KC Leilões (www.kcleiloes.com.br) e 
no Fórum da Comarca de Encruzilhada/BA, localizado na Rua Arlindo Maques, 
s/n – Encruzilhada/BA, nas condições que segue: 
 
LOTE 01 –  
Processo nº 8000124-68.2018.8.05.0075 
Tramitação na: 1ª Vara de Feitos e Rel de Cons. Cível e Comerciais de 
Encruzilhada/BA 
Exequente: UNIÃO – Fazenda Nacional 
Executado: Antônio Cosme da Silva 
Bem a ser leiloado: IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SAGITÁRIO, 
SITUADO NA REGIÃO DO CÓRREGO DA BOA VISTA, COMARCA DE 
ENCRUZILHADA/BA, CONTENDO BENFEITORIAS DE PASTAGENS 
NATIVAS, MATOS, CAPOEIRAS, LIMITANDO-SE COM QUEM MAIS DE 
DIREITO; REGISTRADO SOB O Nº R-1, REFERENTE A MATRÍCULA 2.716, 
FLS. 104 DO LIVRO 2-L REGISTRO GERAL, DO CARTÓRIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DESTA COMARCA DE ENCRUZILHADA, BAHIA, 
O QUAL AVALIO EM R$100.000,00 (CEM MIL REAIS). A AVALIAÇÃO FOI 
BASEADA EM VALORES DE IMÓVEIS DA MESMA REGIÃO 
GEOECONÔMICA ONDE SE SITUA O IMÓVEL EM QUESTÃO. 
25 HECTARES, 
Lance inicial: R$100.000,00 (Cem mil reais) 
Ônus: Sem informações 
 
 
 
 
LOTE 02 – Retirado 
 
 
 
Lote 03 –  
Processo nº 8000092-97.2017.8.05.0075 
Tramitação na: 1ª Vara de Feitos e Rel de Cons. Cível e Comerciais de 
Encruzilhada/BA 
Exequente: UNIÃO – Fazenda Nacional 
Executado: ILPISA – Antônio Cosme da Silva 
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Bem a ser leiloado: Imóvel rural denominado FAZENDA ALVORADA, com área 
de 28,9424 hectares, situado na zona do Córrego da Galante, próximo a cidade 
de Divisópolis, Minas Gerais, neste Município, objeto da matrícula 4.357 R-1/AV-
4, livro 2-5 Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas desta 
Comarca, de propriedade do executado, contendo benfeitorias de pastagens 
nativas, plantações de mais ou menos 25 hectares de eucaliptos, capoeiras e 
cercas precárias, limitando-se com a estrada municipal que liga Encruzilhada a 
Divisópolis, com Nério Ferraz, Amandio Ferreira Neto, Juraci Oliveira Moitinho, 
Nilton Ferraz Ribeiro; cujo imóvel, após vistoria no local, avalio em R$ 
120.000,00 (cento e vinte mil reais). A avaliação foi baseada em valores de 
imóveis da mesma região geoeconômica onde se situa o imóvel em questão. 
Lance inicial: R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais). 
Ônus: Sem informações 
 
Lote 04 –  
Processo nº 8000092-97.2017.8.05.0075 
Tramitação na: 1ª Vara de Feitos e Rel de Cons. Cível e Comerciais de 
Encruzilhada/BA 
Exequente: IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 
Executado: Marusan Janeiro do Carmo 
 
Bem a ser leiloado: 5.000(cinco mil) blocos de cerâmica, de propriedade do 
executado, os quais estão localizados em depósito na Avenida Aquilino José 
Dias, n° 17, no Distrito de Nova Brasília, Município de Ribeirão do Largo, Bahia. 

Lance inicial: R$3.250,00 (Três mil duzentos e cinquenta reais). 
Ônus: Sem informações 
 
Lote 05 –  
Processo nº 8000474-22.2019.8.05.0075 
Tramitação na: 1ª Vara de Feitos e Rel de Cons. Cível e Comerciais de 
Encruzilhada/BA 
Exequente: UNIÃO – Fazenda Nacional 
Executado: Pereira e Cangussu LTDA e outro. 
 
Bem a ser leiloado: Imóvel Rural denominados fazenda 'SÃO LUCAS' - situada 
na zona do Rio Água Bela, município de Ribeirão do Largo„ nesta Comarca de 
Encruzilhada, Bahia, com área de 192,o hectares, 6o ares , com benfeitorias de 
pastagens e outras existentes 
limitando-se , com Sebastião Preto, Cicero de Tal, Jonas Felix dos Santos, com 
José de Souza Pereira, com Sebastião Brito, com Fidelcino Felix e Abdias dos 
Santos, cadastrada no INCRA sob número i;16.016.00t255-1; Registrada sob 
número R-1/M-A.2o6, as fls. 29 do livro 2-M. no Cartório de Registro de 'moveis 
e Hipotecas desta Comarca de Encruzilhada, Bahia 
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Lanço inicial: R$800.00,00 (Oitocentos Mil reais). 
Ônus: Sem informações 
 
 
Leiloeira: Kátia Cerqueira da Silva Casaes, matriculada na Junta Comercial do 
Estado da Bahia – JUCEB, sob o número 15/099530-0. 
1º Leilão: 16/03/2020 a partir das 10h, através do endereço eletrônico 
www.kcleiloes.com.br e no Fórum da Comarca de Encruzilhada - alienação por 
valor igual ou superior o de avaliação. 
2º Leilão: 24/04/2020 a partir das 10h, alienação por lance não inferior a 60% 
do valor de avaliação, através do endereço eletrônico www.kcleiloes.com.br.  
 
 

Condições de venda: 
 
Quem pretender arrematar dito bem deverá ofertar lanço presencial ou 
virtualmente, devendo recolher 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 garantir seu ato com o sinal de 25% (vinte e cinco 
por cento) do respectivo valor, completando o lanço em 24 horas, sob pena de 
perder o sinal ofertado em favor da execução. 
 
Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme 
art. 895 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, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. Ao valor de cada parcela, 
será acrescido de índice de correção monetária, 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: 
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, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à 
vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem 
postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso 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 
da caução em favor do exequente, 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.  
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Fica consignado que, havendo arrematação, será pago pelo adquirente a 
Leiloeira nomeada 5% (cinco por cento) do lanço vencedor, a título de comissão; 
em caso de adjudicação a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor 
da avaliação, a ser pago pelo credor; em caso de remição ou acordo, a comissão 
será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo devedor. 
 
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. 
 
A comissão da Leiloeira será depositada na sua totalidade pelo arrematante, em 
conta fornecida após o encerramento do leilão. Os bens serão vendidos no 
estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus 
do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as 
alienações judiciais.  
 
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, 
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de 
condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no 
preço da arrematação.  
 
Assinado o auto pelo juiz(a), a arrematação será considerada perfeita, acabada 
e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do 
executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a 
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC).  
 
Fica desde logo intimado os Executados Antônio Cosme da Silva, Marusan 
Janeiro do Carmo, Pereira e Cangussu LTDA e outro  , 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 
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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. 
 
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, 
bem como quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade 
poderão ser adquiridas através da Central de Atendimento da Leiloeira, telefone 
(75) 99891-9113 e (75) 98147-4718 
 
E para que não possam alegar ignorância, a Leiloeira Oficial/Judicial, Srª. Katia 
Cerqueira da Silva Casaes, divulgará o presente resumo de edital, em jornal de 
ampla circulação local/ regional.   
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