
WILKERSON MACHADO DOS SANTOS, leiloeiro oficial inscrito na JUCERJA nº 151, 
com escritório à Avenida Erasmo Braga, nº 227, Grupo 704, Centro, Rio de Janeiro/RJ, 
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, nos termos do instrumento particular de 26/08/2013, no qual figura 
como Fiduciante GILTON SIMIÃO BARROS, brasileiro, separado judicialmente, operador 
de colheita III, RG nº 760.486-SSP/ES, CPF nº 877.918.707-20, residente em São 
Mateus/ES, levará a PÚBLICO LEILÃO, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 15 de julho de 2020, às 11:00 horas, à Avenida Erasmo Braga, nº 
227, Grupo 704, Centro, Rio de Janeiro/RJ e, pelo site www.machadoleiloes.com.br, 
em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 439.301,37 
(quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e um reais e trinta e sete centavos), o 
imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído de uma casa tipo H1-2Q1, situada na Rua Robalo, nº 16, com área construída 
de 179,98m², e seu respectivo terreno constituído pelo lote nº 16 da quadra “G”, integrante 
do empreendimento “Chácara do Cricaré”, no lugar denominado “Hospital”, nesta cidade 
de São Mateus – ES, com área de 251,90m², medindo 11,45m de frente, 11,45m de 
fundos, 22,00m pelo lado direito e 22,00m pelo lado esquerdo, confrontando-se: pela 
frente com a Rua Robalo, fundos com os lotes 6 e 5, lado direito com o lote 15 e lado 
esquerdo com o lote 17. Número de Contribuinte: 01.2.161.0052.001. Imóvel objeto da 
matrícula nº 5.312 do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de São 
Mateus/ES. Obs 01: Ocupada. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Obs. 02: topografia, plana, formato regular, consistência seca, 
estrutura de alvenaria convencional, cobertura telhado, esquadrias fachada metálicas, rua 
pavimentada, fachada pintura acrílica, área externa pintura acrílica, idade aparente de 15 
anos. Descrição sumária do imóvel: 02 dormitórios (01 suíte), copa, cozinha, sanitário 
social, sala de estar, área de lazer e área de serviço, padrão médio de construção, em 
bom estado de conservação, de uso residencial. Descrição resumida de acabamento: 
salas: pintura acrílica, piso cerâmico e teto de gesso rebaixado; dormitórios: pintura 
acrílica, porcelanato, laje, banheiros/lavabo: azulejos até o teto, piso cerâmico, laje; 
cozinha/área de serviço: azulejos, até o teto, porcelanato e teto rebaixado em gesso, forro 
de PVC. Em alguns cômodos, o imóvel apresenta forro de PVC porém não afeta a 
liquidez nem trata-se de característica da região imóvel. O imóvel se localiza em bairro de 
classe média da cidade de São Mateus/ES, não região onde está inserido o imóvel, a 
predominância é de imóveis de padrão médio. Obs. 03: Em caso de ocupação, a 
desocupação será 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 30 de julho de 2020, 
no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo 
igual ou superior a R$ 227.638,19 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e trinta e 
oito reais e dezenove centavos). Quem pretender arrematar ditos bens, também poderá 
ofertar lanços pela Internet através do site www.machadoleiloes.com.br devendo, para 
tanto, os interessados, efetuar cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de 
antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 
designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio. 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. Rio de Janeiro / RJ, 22 de junho de 2020. 


