
PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO TOCANTINS 

QUINTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PALMAS 
Av. Teotônio Segurado - Edifício do Fórum Marques São João da Palma, CEP 77020-002, 

Palmas/TO 
Fone/Fax: (63) 3218-4579/4533 

 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) 
bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: 
 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 25 de abril de 2017, a partir das 16:00 horas, somente na 
modalidade Eletrônico, através do site www.agilleiloes.com.br, pelo valor da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 25 de abril de 2017, a partir das 16:15 horas, em modalidade 
presencial e eletrônica, pelo valor da avaliação. 
 
LOCAL: Átrio do Fórum, sito à Av. Teotônio Segurado - Edifício do Fórum Marques São 
João da Palma, Palmas/TO e simultaneamente através do site www.agilleiloes.com.br. 
 
PARA PARTICIPAR DO LEILÃO PRESENCIAL: Apresentar originais e cópias dos 
seguintes documentos: CPF, RG – (se casado, apresentar do cônjuge), Certidão de 
Casamento (se casado), comprovante de endereço que conste o CEP. 
 
PARA PARTICIPAR DO LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO: Deverá cadastrar no site 
www.leiloesmarcoantonio.com.br com antecedência de 72 horas providenciando toda 
documentação exigida no cadastro para a aprovação e habilitação no leilão eletrônico. 
***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no 
primeiro dia útil subsequente. 
 
PROCESSO: Autos nº 5036429-92.2012.827.2729 de EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL em que é Requerente WILSON JOSÉ DA COSTA e Requerido 
ESPÓLIO DE LUIS EDUARDO DOS SANTOS. 
BEM(NS): Uma gleba de terras rurais, destinada as atividades agro-pastoris e outros 
afins, situada no Município de Caseara/TO, denominada Fazenda Ilha do Campo, 
constituída pelo lote 22-A, com uma área certa e exata de 1.241.60,00ha (256,52alq), do 
loteamento Rio Araguaia e Caiapó 1ª Etapa. Partindo do marco 01, cravado na barra do 
Furo no Rio Araguaia, deste segue o rumo magnético e as distâncias seguintes: 9.310,00 
metros pelo Furo José Maria acima, dividindo com os lotes 19,22 e 23, até o marco 02, 
cravado na margem direita do Rio Araguaia na Estrada do Furo José Maria, deste pelo 
Rio Araguaia abaixo – 8.640,00 metros, dividindo com a estrada do Pará, até o marco 01, 
ponto de partida. Imóvel matriculado sob o nº. 742 no Cartório de Registro de Imóveis de 
Caseara/TO, Comarca de Araguacema/TO. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 2.308.680,00 (dois milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e 
oitenta reais), em 13/01/2014. 
*Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da 
correção. 
 

www.agilleiloes.com.br
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DEPOSITÁRIO(A): Não informado. 
 
LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Conforme descrição acima. 
ÔNUS: Consta Penhora na Execução de Título Extrajudicial nº. 271/02, em trâmite na 5ª 
Vara Cível da Comarca de Palmas; Bloqueio na Carta Precatória nº. 7928/04, deprecada 
da Vara de Família e 2º Cível da Comarca de Araguacema/TO; Outros eventuais 
constantes na matrícula imobiliária. 
VALOR DO DÉBITO: R$ 1.850.011,78 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil e onze 
reais e setenta e oito centavos), em 24/11/2016. 
 
LEILOEIRO: Marco Antonio Ferreira de Menezes, JUCETINS nº. 2012.09.0015. 
**COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação, mínimo de 5% sobre o valor do 
lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; em caso de adjudicação, mínimo de 2% 
sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; em caso de remissão ou acordo 
mínimo de 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo executado; em caso de 
cancelamento, mínimo de 2% sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem motivar; 
após a intimação do leiloeiro fica estipulada a comissão de 2% sobre o valor da avaliação 
a ser suportado pela parte que der causa a cancelamento/suspensão do leilão. 
***Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no 
primeiro dia útil subsequente. 
 
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer 
ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de 
Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e 
contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, 
nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de 
arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 
6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO).  
 
DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e 
da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a 
condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos 
no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes 
daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do 
estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. 
Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida 
no ato do leilão. 
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as 
custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem 
como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de 
contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 
no prazo de até 15 (quinze) dias, mediante caução idônea de 30% do valor da 
arrematação. 



PARCELAMENTO: 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 (quinhentos 
reais) 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. 
 
LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender 
arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, ou 
poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.leiloesmarcoantonio.com.br a 
partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma 
data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, 
confirmarem os lanços ofertados 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 garantir seu ato com o pagamento do respectivo valor ofertado 
pelo bem, depositando-o em 24 horas. 
 
INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s) executado(a)(s) LUIS EDUARDO 
DOS SANTOS na pessoa do(a) Representante Legal do Espólio VIVIANE SOARES DE 
MELO SANTOS, inclusive na pessoa de seu(a) Advogado(a) OSVANDO BRAZ DA 
SILVA, OAB/GO – 27.912, se porventura não for(em) encontrado(a)(s) 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 Palmas, Estado do Tocantins. 

 
Palmas/TO, 28 de março de 2017. 

 
 
 

MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES 
Leiloeiro Oficial 


