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      EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL  
 
Processo nº 0001863-07.2010.8.08.0013 
Ação: Execução Fiscal 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CASTELO 
EXECUTADO: JOSE ROBERTO MOREIRA FRAGA 

 
 
MAURO COLODETE , Leiloeiro Público Oficial, matrícula JUCEES nº 

051/2006, telefones (28) 3542-3333 e (28) 99955-5000, e-mail 
sac@colodeteleiloes.com.br, nomeado como auxiliar do Juízo pelo MM. Juiz de 
Direito da Vara Cível da Comarca de Castelo/ES , FAZ SABER, a todos quantos 
virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que levará à venda em 
arrematação pública, nas datas, local e sob as condições adiante descritas, o bem 
penhorado nos autos da ação a seguir relacionada: 
 
1º LEILÃO JUDICIAL: a ser realizado no dia 01 de outubro de 2021, às 
14h00m , por saldo não inferior ao valor da avaliação.  
 
Não comparecendo licitantes fica desde já designado o: 
 
2º LEILÃO JUDICIAL: a ser realizado no dia 15 de outubro de 2021, às 
14h00m , arrematando quem maior lance oferecer, exceto preço vil, ou seja, 
inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (Art. 891 do 
CPC/2015). 
 
LOCAL DO LEILÃO:  O leilão será exclusivamente na modalidade Eletrônica, 
através no sítio eletrônico www.colodeteleiloes.com.br.  
 
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO ELETRÔNICA (ONLINE): Para participar 
do Leilão de forma ONLINE, o usuário deverá exclusivamente efetuar o cadastro 
no site www.colodeteleiloes.com.br COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 24 
HORAS DA DATA DO ENCERRAMENTO DO LEILÃO.  
 
 Para que o cadastro seja liberado para ofertas de lances online, o usuário 
deverá ler e aceitar as regras de utilização do sistema do Leiloeiro (site), e enviar 
cópias dos documentos abaixo: 

• Pessoa Física:  Comprovante de residência, CPF e Carteira de 
Identidade.  
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• Pessoa Jurídica:  CNPJ, Consolidação Contratual ou Contrato onde 
conste o sócio administrador e CPF e Carteira de Identidade do sócio 
administrador.  

 
 O Leiloeiro Público Oficial poderá proceder com a conferência da 
documentação enviada, consulta ao CPF/CNPJ do usuário para averiguação de 
possíveis restrições, a confirmação dos dados via telefone, para somente então 
proceder à liberação ou não liberação do usuário para participar do Leilão. 
 
 O cadastro é único e pessoal. Em caso de perda ou esquecimento do 
Login e Senha, o usuário deverá entrar em contato com o Leiloeiro, através do 
site www.colodeteleiloes.com.br  e solicitar a recuperação dos mesmos. 
 
 Os usuários deverão, após a aprovação de seu Cadastro, acessar a guia 
do Leilão no site do Leiloeiro e solicitar a liberação para participar do Leilão, tendo 
lido e aceitado as regras específicas do presente Edital de Leilão. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM:  Motocicleta Honda CBR 500R (nacional), placa OYG 
0303/ES, RENAVAM 01007772635. 
 
AVALIAÇÃO: R$ 19.300,00  (dezenove mil e trezentos reais). 
 
ÔNUS: Impedimento RENAJUD – Processo 013100018632. Impedimento 
RENAJUD – Processo 013100018632. Impedimento RENAJUD – Processo 
013100018632. Impedimento RENAJUD – Processo 00009334720148080013. 
 
DEMAIS CONDIÇÕES: 

 
O presente edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 

eletrônico www.colodeteleiloes.com.br , de titularidade do Leiloeiro, nos termos 
do Artigo 887 do CPC/2015. 
 

A arrematação dar-se-á pelo maior lance ofertado e o pagamento deverá 
ser efetuado mediante depósito em Conta Judicial, a ser aberta para tal finalidade, 
sendo depositado a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do bem, 
no prazo de 24 horas e devendo depositar o restante no prazo máximo de 15 
dias, sob pena de desconsideração da arrematação. 
 

A comissão do Leiloeiro (Art. 884, parágrafo único do CPC/2015) será de 
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5% (cinco por cento) do valor da arrematação, em caso de concretização e 2% 
(dois por cento) em caso de acordo entre as partes envolvidas, devendo ser paga 
pelo arrematante, vedado o seu desconto do valor pago pelo bem alienado.  
 

Todas as despesas relativas à transmissão, transporte, impostos, taxas, 
multas relativas ao(s) bem(ns) arrematado(s), correrão por conta do Arrematante. 
 

O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, não 
cabendo à Justiça Estadual e/ou ao Leiloeiro Público Oficial 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 do 
bem oferecido no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição do bem deverá ser dirimida no ato do leilão. 

 
O(s) executado(s) não poderá(ao) impedir o Leiloeiro e/ou seu 

representante legal de vistoriar e/ou fotografar o bem objeto do presente Edital, e, 
se for a hipótese, remove-lo(s), ficando desde já advertido(s) de que a obstrução 
ou impedimento constitui crime (Art. 330 do Código Penal). 

 
Ficam através deste Edital intimados todos os interessados constantes do 

Art. 889 do CPC/2015, que sejam ou não parte no processo, e que não tenham 
sido intimados por outro meio idôneo, acerca do presente Processo, dos leilões 
designados e/ou da avaliação realizada. 

 
DADO E PASSADO na Secretaria da Vara Cível da Comarca de Castelo, 

Espírito Santo, aos 04 dias do mês de agosto de 2021.  
 
Eu, MAURO COLODETE, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL NOMEADO, 

assino e faço publicar.  
 

 
MAURO COLODETE 

Leiloeiro Público Oficial 
Matrícula 051/2006 

 


