
 
 

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA CANAÃ – 

ESTADO DA BAHIA 

 
     EDITAL DE HASTA PÚBLICA 

 Carta Precatória Cível – 0000058-48.2014.805.0179 ref. Ao Processo nº 
2009.33.07.001748-0, advinda da Justiça Federal Subseção Judiciária de Vitória da 
Conquista-Bahia. Executado: Zelito Dias Mascarenhas e outros.   

 
O DOUTOR FERNANDO MARCOS PEREIRA, MMº. Juiz de Direito Substituto 
desta Comarca de Nova Canaã, Estado da Bahia, na forma da Lei, etc... 
 
FAZ SABER A TODOS QUANTO ESTE EDITAL VIREM OU DELE 
CONHECIMENTO TIVER E INTERESSAR POSSA, com fulcro no artigo 689-A do 
CPC, levará a público leilão para venda e arrematação, o(s) bem(ns) descrito(s)  
abaixo, de acordo com as as regras expostas a seguir. 
1ª HASTA pública com início no dia 23 de agosto de 2014, às 09:00 horas, 
entregando-o a quem mais oferecer o valor igual ou superior ao da avaliação, a 
partir das 13:00 horas. Caso não haja licitantes, seguirá com interrupção para: 
 

2ª HASTE  com início a partir das10:00 horas, do dia 05 de setembro de 2014, 
também será entregue a quem maior lance oferecer, (Art 692 do CPC), o(s) 
bem(ns) descrito(s), conforme as demais condições de venda constantes no 
presente edital. 
 

BEM(NS): UMA FEZENDA, denominada “Rio Grande” localizada na Região da 
Serra do Capa Bode, neste Município de Nova Canaã-Bahia, com área de 29 
há.10.a.57ca.(vinte e nove hectares, dez ares e cinqüenta e sete centiares), 
confrontando-se com Irene M. De Jesus, Augusto José de Oliveira, José Benedito 
Schettini, herdeiros de Climério José de Brito, herdeiros de Manoel Borges de 
Oliveira, Salustiano Venâncio Sampaio e quem de direito, adquirido conforme 
matrícula R-6-M-2476, livro 2-1, fl 18. 
 

AVALIAÇÃO TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 130,000,00(cento e trinta mil reais), 
em 08 de novembro de 2012, a ser atualizado até a data da arrematação. 
 

CONDIÇÕES DE VENDA: 
 

I. O leilão será conduzido pela Sra. ISABEL SILVA CERQUEIRA SAMPAIO, 
Oficiala de Justiça/Avaliador designada desta Comarca, nomeada como leiloeira. 
Os interessados poderão acompanhar de forma presencial no Salão de Júri do 
Fórum José Menezes Barreto Neto, sito à Av Juracy Magalhães, nº 463, Centro, 
Nova Canaã-Bahia. 
 

 

II. Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente à Oficiala e 
leiloeira nomeada, que serão registrados em uma ata específica. 
 

III O auto de arrematação será assinado pelo Juiz somente após a comprovação 
efetiva do pagamento integral do valor da arrematação, dispensadas as demais 
assinaturas referidas no art 694 do Código de Processo Civil. 
 



IV Não sendo efetuado o depósito da oferta a Oficiala e Leiloeira comunicará 
imediatamente o fato ao Juízo, informando também os lances imediatamente 
anteriores para que sejam submetidos à apreciação do Juízo, sem prejuízo da 
aplicação da sanção prevista no art. 695 do Código de Processo Civil. 
 

V Assinado  o auto, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável, 
ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos de executado(art  694, 
caput, CPC). 
 

VI Se o credor optar por arrematar o(s) vem(ns) utilizando seu crédito, não estará 
obrigado a exibir o preço (pagar); mas, se o valor do(s) bem (ns) exceder o seu 
crédito, depositará, no prazo de 3(três) dias, a diferença, sob pena de ser tornada 
sem efeito a arrematação e, neste caso, os bens serão levados a nova praça ou 
leilão à custa do exeqüente (art 690-A, § único do CPC). 
 

VII PAGAMENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO:  A Arrematação far-se-á 
mediante pagamento imediato do preço pelo arrematante através de guia de 
depósito judicial do Banco do Brasil, no prazo de 24 horas da realização do leilão. 
 

VIII OS ÔNUS HIPOCÁRIOS e TRIBUTÁRIOS: De acordo com o art. 1499, VI do 
Código Civil, a hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido 
pelo arrematante ao credor hipotecário e preferencial o crédito referente à 
cobrança de condomínio, sendo sub-rogado integralmente até o limite do valor da 
arrematação(art 290 do CPC). Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por 
conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e 
impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art 
130, “caput”, e § único do Código Tributário Nacional. Persistindo saldo, este 
será utilizado para o pagamento de eventuais créditos hipotecários(art 1499, CC), e 
após, existindo saldo, este será do executado e/ou demais credores. 
 

IX DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante a 2ª Vara da 
Subseção Judiciária de Vitória da Conquista-Bahia, Justiça Federal,  onde tramita a 
presente ação. Nos termos do art. 687, § 5º, do CPC fica (m) o(s) executado(s) 
INTIMADO(S) das designações supra. A publicação do presente edital supre a 
intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. 
Eu, ____________, Escrivã designada, digitei, conferi e subscrevi.  

 

Nova Canaã/BA, 23 de julho de 2014. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

            FERNANDO MARCOS PEREIRA 
                Juiz de Direito Substituto 

 


