
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
 
 

O Juiz de Direito da Comarca de Alta Floresta do Oeste - Vara Única, Dr Fabrízio 
Amorim de Menezes, torna público que será realizada a venda do bem a seguir 
descrito e referente à ação que se menciona.  
 
 
PROCESSO N.: 7001971-60.2020.8.22.0017 
CLASSE: Execução Fiscal Assunto: Estaduais Valor da causa: R$ 96.777,93 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A  
EXECUTADO: LOJA EXPLOSÃO LTDA — EPP, NEUSA RAK, CASSEMIRO 
CALDEIRA DA SILVA 
 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  
 
01 (um) lote urbano n° 02 (Dois), Quadra n° 01 (Um), Setor n° 02 (Dois), com área de 
363 m2 (Trezentos e sessenta e três), localizado na Av. Rio Grande do Sul, 4093, 
Centro, nesta cidade, matrícula n° 15.351, do livro 2-A28, folha 152, de Registro 
Geral, do Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Alta Floresta 
D'Oeste, sendo um imóvel com estrutura propícia à "Loja de Departamentos", de 
ótima localização, possuindo subsolo contendo aproximadamente 363,00 m2 de área 
construída, o piso térreo contendo aproximadamente 363,00 m2de área construída, o 
primeiro piso contendo aproximadamente 169,00 m2de área construída e o segundo 
piso contendo aproximadamente 155,00 m2de área construída e ainda uma 
laje/cobertura medindo aproximadamente 243,00 m2. O imóvel possui bom 
acabamento e razoável estado de conservação.  
 
VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 1.362.300,00 (Um milhão, trezentos e sessenta e dois 
mil e trezentos reais). Tendo como base o valor de R$ 600,00 o metro quadrado dos 
terrenos no R$ 1090,00 o valor do metro quadrado de área construída (total de 1050 
m2), incluindo acabamento. Foram levados em conta ainda nesta avaliação os preços 
praticados na região e estado de conservação do bem. Há informações de hipoteca 
sobre esse bem.  
 
 
DEPOSITÁRIO: o Sr. PAULO HENRIQUE RAK CALDEIRA DA SILVA, (RG n° 
706.695 SSP/RO), com endereço na Av. Rio Grande do Sul, esq. coma Praça Castelo 
Branco, nesta cidade, dando-lhe ciência de que na qualidade fiel depositário do bem, 
não poderá deles 'dispor, sem prévia autorização do Juizo, sob pena de 
responsabilidade pessoal. 
  
PRIMEIRO LEILÃO: 29/09/2021, às 10h00min.  
SEGUNDO LEILÃO: 15/10/2021, às 10h00min.  
Para o segundo leilão, com base no art. 891, NCPC que autoriza o juiz fixar o valor do 
preço vil, não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da avaliação do bem  
 
LOCAL DA VENDA: Somente através do site: www.leiloesaguiar.com.br  
 



OBSERVAÇÃO: Sobrevindo feriado nas datas designadas para venda judicial, esta 
realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.  
 
COMUNICAÇÃO: Se o bem não alcançar lance igual ou superior à avaliação, 
prosseguir-se-á na segunda venda no mesmo dia, hora e local, a fim de que o mesmo 
seja arrematado por quem maior preço lançar, desde que a oferta não seja vil.  
 
CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação 
será feita pela melhor oferta, mediante pagamento à vista (art. 892 do CPC/2015). Em 
caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do 
CPC, sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações 
iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada 
parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da 
poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem. OBS: O lance à vista terá 
preferência sobre o lance a prazo, bastando o lance à vista igualar-se ao a prazo 
durante o leilão.  
LEILOEIRA: Vera Lúcia Aguiar de Sousa, JUCER n. 010/2006. Processo Judicial 
Eletrônico. COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação a comissão devida 
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, a título de comissão, a 
ser paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão 
será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante 
ou pelo executado, conforme o caso. Também são de responsabilidade dos 
arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo, e eventuais 
débitos que recaíam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 
tributários, conforme o art. 130 § único do CTN. Cientes, também, que no ato da 
adjudicação, remição ou acordo entre as partes, serão cobrados os serviços da 
Leiloeira, as despesas de editoração e de editais, bem como as despesas de vistorias 
e certidões de imóveis, das despesas informadas na Comunicação de Leilão e o 
Decreto Federal n° 21.981/1932, no artigo 22, alínea “f”.  
 
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações deverá apresentar, por 
escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não 
inferior ao da avaliação; e até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do 
bem por valor que não seja considerado vil (Art. 895, CPC). 
 
Ressalto que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as 
Propostas de pagamento parcelado (art. 895, §7º, CPC). Ressalto desde já que caso 
o arrematante ou fiador não pague o preço no prazo estabelecido será imposto, nos 
termos do art. 897 do CPC, em favor do exequente, a perda da caução, voltando o 
bem a novo leilão, na qual não será admitido o arrematante/fiador remissos. 
 
Sendo arrematado o bem, por meio de pagamento parcelado ou depósito integral do 
preço, venha o auto de leilão para assinatura, momento no qual, nos termos do art. 
903 do CPC, “considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a 
ser julgados procedentes os embargos do executado ou ação autônoma (...)”. 
 
Após a juntada dos termos, negativos ou positivos, dê-se vista ao exequente para 
requerer o que de direito em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 

Nos termos do artigo 887 
 
 



MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar 
lances pela Internet, através do site: www.leiloesaguiar.com.br, devendo, para 
tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24 horas 
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 de 24 horas a partir do encerramento da 
hasta, seguindo as demais regras da forma de pagamento (à vista/parcelado) 
escolhida para cada arrematação.  INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o: 
EXECUTADO: LOJA EXPLOSÃO LTDA — EPP, NEUSA RAK, CASSEMIRO 
CALDEIRA DA SILVA, através deste edital de leilão e intimação, se porventura 
forem encontrados para 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. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia.  

 
 

Alta Floresta D’Oeste/RO, 10 de agosto de 2021.  
 
 
 
 
 
Dr Fabrízio Amorim de Menezes  

Juiz de Direito 
 
 
 
 


