
 
Comarca de Esmeraldas - Edital de LEILÃO- A Dra. Maria 

Juliana Albergaria Costa, Juíza de Direito da Comarca de 

Esmeraldas  em pleno exercício de seu cargo e na forma da 

Lei, etc.,FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 

ou dele conhecimento tiverem que no dia 18 de Julho de 2018, 

às 15:00 horas, será realizado leilão presencial e on-line, na 

rua Araguari,359 sala 161, Barro Preto, Belo Horizonte onde 

será levado à público, pregão de venda e arrematação, a quem 

mais der e maior lançe oferecer acima da avaliação o bem 

penhorado pertencente ao executado, nos autos n° 

0241.10.002.255.7,  Execução Fiscal, sendo exequente, 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE, como 

executado ILACI GONÇALVES DA SILVA, aqui descrito: 

Veículo Ford/Fiesta, placa GWA-5532, gasolina, ano de 

fabricação/modelo 1997/1997, capô em péssimo estado de 

conservação, pintura bastante desgastada e com vários 

arranhões parte interna em mau estado de conservação e 

pneus em bom estado, avaliado o referido veículo por 

R$ 5.000,00  de propriedade do executado ILACI 

GONÇALVES DA SILVA. Não havendo licitante fica desde 

logo marcado  o  2º leilão , para o dia  23/07/2018, no mesmo 

horário e local, onde será feita a venda a quem mais der ao 

referido bem. O arrematante arcará com os débitos pendentes 

que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos 

fiscais e tributários conforme art.130 parágrafo único do CTN. 

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações 

poderá apresentar até a data do primeiro leilão, proposta por 

valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo 

leilão, proposta por valor que não seja inferior a 70% do valor 

de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação 

atualizado, caso se trate de bem de incapaz. Quem pretender 

arrematar o dito bem deverá estar ciente de que se aplica à 

espécie os preceitos do CPC. Fica também, por este edital, 

intimado as partes e seus procuradores constituidos para as 

datas do 1º e 2ºleilão, sendo 18/07/2018 e 23/07/18, às 15:00 

horas, respectivamente, no mesmo local,  Este edital será 

afixado e publicado na forma da Lei.  Dado e passado nesta 

cidade de Esmeraldas, aos  21dias do mês de  Maio do ano de 

dois mil e dezoito.  Eu, Sebastião Luis Pereira Barbosa, 

Escrivão Judicial ,o digitei e assino: 

 

Juíza de Direito: 

 

 

 

  


