
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL (LEI 9.514/97)  
1º LEILÃO: 29 DE ABRIL DE 2022, ÀS 8:00 
2º LEILÃO: 13 DE MAIO DE 2022, ÀS 8:00 

 
CESAR AUGUSTO ARAGÃO PEREIRA, Leiloeiro oficial inscrito na JUCEPE nº 384, 

com escritório à Estrada das Ubaias, 20, Sala 401, Casa Amarela, Recife-PE, 

devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 

CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário SUL, Quadra 4, 

Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, representada por seu procurador BANCO PAN S/A, 

CNPJ 59.285.411/0001-13, com sede na Av. Paulista, 1.374, 16º andar, Bela Vista. 

São Paulo-SP, nos termos do instrumento particular no qual figuram como Fiduciantes 

AIDA REGINA DOS SANTOS COCCORESE,  inscrita no CPF 255.399.575-04, RG nº 

02522156-SSP/BA, na vigência da Lei 6.515/77, residente em Feira de Santana/BA, 

levará a PÚBLICO LEILÃO na modalidade EXCLUSIVAMENTE ELETRÔNICO 

(lances no site: www.aragaoleiloes.com.br), nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 

27 e parágrafos, no dia 29 de Abril de 2022, às 8:00, à Estrada das Ubaias, 20, Sala 

401, Casa Amarela, Recife-PE, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou 

superior a  R$ 241.003,69 (Duzentos e Quarenta e um Mil, três reais e sessenta e 

nove centavos), o imóvel abaixo descrito com a propriedade consolidada em nome 

do credor Fiduciário, constituído de: DESCRIÇÃO DO BEM:  Uma área de terra 

situada nesta cidade a Rua Goiânia, bairro do Parque Ipê, no lugar conhecido como 

Morada Nordeste, que mede (10,00) dez metros de frente e de fundo por (31,00) 

metros de frente a fundo de ambos os lados, num total de 310,00m 2 limitando-se a 

frente com a referida Rua, ao fundo com a firma vendedora, lado direito com Maria 

Soledade de Oliveira e lado esquerdo com Carmem Valéria Medeiros Melo,  terreno 

próprio, havido por compra a Deraldo Dias de Sã Barreto e sua esposa Carmem 

Rejane Rodrigues de Sã Barreto. consta a averbação de CONSTRUÇÃO DA CASA 

de ne 40 à Rua Goiânia, Parque Ipê, nesta cidade, constituída de varanda, abrigo, 

sala de estar, copacozinha, circulação, sanitário social, (03) quartos, sendo uma (OI) 

suíte, área de serviço, com uma área construída de 98,00m2, edificada em uma área 

de terra que mede (10,00)  dez metros de frente e de fundo por (31,00) metros de 

frente a fundo de ambos os lados, num total de 310,00m2  Inscrito na Prefeitura de 

Feira de Santana-BA sob o nº 01.07.250.354.001 e matriculado no 1º Registro de 

Imóveis de Feira de Santana-BA sob o nº 44.784 Obs: Ocupado. Desocupação por 

conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em 



primeiro leilão, fica desde já designado o dia 13 de Maio de 2022, às 8:00, para 

realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 

193.271,30 (Cento e noventa e três mil, duzentos e setenta e um reais e trinta 

centavos). A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de 

conservação em que se encontra. O arrematante pagará no ato o valor total da 

arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de 

arremate. Caso haja arrematante, a escritura de venda e compra será lavrada em até 

60 dias, contados da data do leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o 

Decreto nº 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto nº 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro 

Oficial. 


