
 
PODER JUDICIÁRIO 

ESTADO DO TOCANTINS 

1ª VARA CÍVEL DE DIANÓPOLIS 

RUA DO OURO Nº 235, QD 69A LT 01 

SETOR NOVO HORIZONTE 

 CEP: 77300-000 TEL: (63) 3692-1866 

DIANÓPOLIS –TO. 

  

   

                                      EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO  
  

 

Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente 

Edital, que a 1ª Vara Cível de Dianópolis - TO, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) 

bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma:  

  

DATAS E HORÁRIO:  

  

PRIMEIRO LEILÃO: dia 23 de junho de 2020, à partir das 14h00min, por preço igual ou 

superior ao da avaliação.  

  

SEGUNDO LEILÃO: dia 23 de junho de 2020, à partir das 14h30min, pelo maior lance 

oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da avaliação).  

  

LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. 

 

PROCESSO: 0001249-95.2019.8.27.2716 
EXEQUENTE: FORMAQ MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA 
EXECUTADA: INDUSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS FÁTIMA LTDA 
  

BEM: Lote 36 (trinta e seis) constituído por uma área de terreno rural com 807,40.96ha 

(oitocentos e sete hectares, quarenta ares e noventa e seis centiares), do Loteamento 

denominado Manoel Alves com os seguintes limites e .confrontações: “COMEÇA no marco 

01, cravado à margem esquerda do Rio Peixinho, na confrontação com o Lote 21, daí segue 

confrontando com o último no rumo de 49º09”35”SE e distância de 2.240,00 metros até o 

marco 2, cravado na confrontação com o Lote 21 e 22, daí, segue confrontando com o último, 

Lote 23, 24 no rumo de 40º50’25”SW e distância de 3,150,00 metros, até o marco 3, cravado 

na confrontação dos Lotes 24 e 37, daí, segue confrontando com o último no rumo de 

49º09’35”NW e distância de 2.330,00 metros até o marco 04, cravado à margem esquerda do 

Rio Peixinho, daí, segue por este rio acima confrontando com supostas terras devolutas até o 

marco n.º 1, ponto de partida”. Município de Rio da Conceição-TO, Matrícula sob o nº 061. 

Imóvel constituído basicamente de cerrado de terceira, extremamente arenoso, sem nenhuma 

benfeitoria relevante. 

 

VALOR DO HECTARE: R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) o hectare. 

 

VALOR DA AVALIAÇAO: R$ 363.150,00 (trezentos e sessenta e três mil e cento e 

cinquenta reais) 

*Avaliação Sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da 

correção ou uma depreciação grande do bem penhorado.  

http://www.agilleiloes.com.br/
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LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Situado no loteamento denominado Manoel Alves, Município 

de Rio da Conceição-TO. 

 

VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 433.795,68 (quatrocentos e trinta e três mil, 

setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos); 

Obs: Valor sujeito a alterações até a data de realização do leilão. 

 

   

LEILOEIRO OFICIAL  

  

DR. MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS 

através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos 

seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão 

corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na 

adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo 

ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação 

e será paga pelo EXECUTADO. 

 

FORMAS DE PAGAMENTO  

  

PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, 

bastando um lance à vista igual ou superior ao último lance ofertado a prazo, nesse caso, o 

interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance 

à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 

parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do 

CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), 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, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio 

bem quando se tratar de imóveis. Sendo as prestações 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 oficial da respectiva Vara, garantido por restrição 

sobre o próprio bem.  

 

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA  

  

Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site 
www.agilleiloes.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.  Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao 
participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, 
problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade 

http://www.agilleiloes.com.br/
http://www.agilleiloes.com.br/
http://www.agilleiloes.com.br/
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de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 
 

VENDA DIRETA 
 

Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não 
havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) 
mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias.  
 

 

ADVERTÊNCIAS  

 

Na primeira data indicada, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lance acima 

da avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas nessas condições na primeira data, na 

segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) por qualquer lance, excetuando-se 

o lance vil (CPC, arts.891). 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. 

 

DA ENTREGA DOS BENS  

 

A carta de arrematação será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da 

arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que 

comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 

interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir 

da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado 

inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de 

desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. 

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. 
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ÔNUS/GRAVAMES  

  

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 arrematação. Referidos tributos serão 

subrogados 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). OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não 

inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, 

adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 

reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos 

cofres do FUNJURIS através de DAJ; b)Eventuais taxas de transferência do bem. O 

arrematante deverá retirar a guia de custas de arrematação na vara que ora realiza o leilão 

e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de 

responsabilidade do arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer o 

leilão ou através de solicitação da guia no e-mail boleto@agilleiloes.com.br . 

 

 Registro n.º 003 – Matricula n.º 61 – Escritura Publica de CONFISSÃO DE DIVIDA E 

GARANTIA HIPOTECÁRIA de 30 de maio de 2007, lavrada no livro 001, fls. 085, lavrada 

nas Notas do Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas do Município de Rio 

da Conceição – TO, consta que o IMOVEL constante da presente matricula supra ficou 

gravado como GARANTIA HIPOTECÁRIA à favor do CREDOR FORMAQ MAQUINAS 

AGRICOLAS LTDA inscrita no CNPJ sob o n.º 01.696.764/0001-26; no valor de 79.297,80 

(setenta e nove mil, duzentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), referente à parte 

correspondente à 30% da venda de Equipamentos Agrícolas e Tratores; nos termos do 

instrumento apresentado e arquivado neste Cartório. 

 AVERBAÇÃO 001 – Registro 001 – Matricula 61 – AVERBAÇÃO DE CARTA 

PRECATÓRIA PARA ARRESTO: datado de 26 de setembro de 2008. Rio da Conceição-TO, 

Certifico que, o Imóvel objeto da presente matricula foi Arrestado aos 28/08/2008. 

Deprecante: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional – TO e 

Deprecado: Juízo de Direito da Comarca de Dianópolis – TO. Auto de Arresto e Avaliação 

de 25 de setembro de 2008 em favor da FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA., no valor 

de R$ 99.500,00 (noventa e nove mil e quinhentos reais); extraídos dos respectivos termos. 

 AVERBAÇÃO 002 – Registro 001 – Matricula 061 – AVERBAÇÃO DE 

PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. Rio da Conceição-TO, 29 de abril de 2011, 

Substabelecimento de Procuração Publica, lavrado às folhas 097, do Livro 026, datada de 

mailto:boleto@agilleiloes.com.br
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26/04/2011, no Cartório do 3º Tabelionato de Notas de Goiânia-GO, em favor de JOSE 

SILVEIRA RAMOS, em caráter irrevogável e irretratável, para usar de todos os poderes 

contidos no supracitado instrumento, que passa a constituir parte integrante e complementar 

do mesmo, cuja origem é a Procuração lavrada nas Notas do Tabelião do 2º Ofício de Notas 

por Kelly de Lima dos Santos, Livro 108-P, Folha 140; para ADELSONILTON ALVES DA 

SILVA. 

 

OBS: Eventuais ônus foram aqui descritos com finalidade em dar transparência ao feito, não 

gerando quaisquer encargos ao arrematante. 

 

INTIMAÇÃO 

 

Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADA: INDUSTRIA COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FÁTIMA LTDA, através de seu patrono 
devidamente habilitado nos autos Dra ELISA MARIA PINTO DE SOUZA FALCÃO QUEIROZ 
DP8793247, os respectivos sócios, seus cônjuges e 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. Bem como a(s) EXEQUENTE: FORMAQ 
MÁQUINAS AGRICOLAS LTDa, através de seu patrono devidamente habilitado nos Dr. 
MÁRIO ANTÔNIO SILVA CAMARGO OAB/TO37 E Dra. SUELLEN SIQUEIRA CAMARGOS 
OAB/TO3989. 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 Dianópolis, Estado do Tocantins.  

 

Dianópolis/TO, 28 de maio de 2020.  

  
 

 

MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES  

Leiloeiro Oficial – JUCETINS nº 2012.09.0015  

A3     


