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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE GOIÂNIA
5ª Vara Cível e de Arbitragem

 

Processo nº: 0372652-35.2015.8.09.0051

DECISÃO

 

Defiro o requerimento de evento 155 e determino a alienação através de leilão público, nos termos

do artigo 879 e seguintes do Código de Processo Civil, que deverá ser realizada no prazo de noventa (90) dias.

A alienação judicial deverá ser realizada preferencialmente por meio eletrônico podendo ser

concomitantemente presencial, para tanto, nomeio o leiloeiro público/corretor, Camila Vecchi Aguiar, com

endereço na rua Brasil, 50, Setor Bueno, telefone: 62 – 3225-9697 / 62 – 99971-9922, e eletrônico

www.vecchileiloes.com.br.

A sua comissão deverá ser paga após a prática do ato, fixada em 5% sobre o valor da venda,

devidos pelo arrematante, ou, 2% sobre o valor da avaliação, devidos pelo exequente em caso de adjudicação e

pelo executado em caso de remição ou suspensão da execução.

Tão logo o leiloeiro público nomeado fixe as datas de realização dos leilões, deverá promover a

elaboração e publicação do edital, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência da data marcada para o

leilão e solicitar ao Juízo, com prazo suficiente para realização do ato, a expedição das intimações previstas

no codex supracitado, observando rigorosamente os requisitos legais.

 Após a realização do referido leilão, caso frutífero, o leiloeiro deverá lavrar o auto de arrematação,

nele colhendo a assinatura do arrematante, pondo sua assinatura, promovendo a juntada do referido documento

aos autos, acompanhado da ata do leilão, devendo ainda depositar no prazo de 1 (um) dia, em conta judicial

vinculada aos presentes autos o produto da alienação, bem como prestar contas nos 2 (dois) dias subsequentes

ao depósito.

Sendo infrutífero, o leiloeiro deverá descrever na ata as principais ocorrências do procedimento.

O preço mínimo a ser praticado é o da avaliação judicial constante nos autos.
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O arrematante deverá pagar o preço no ato da arrematação, ou no prazo de quinze (15) dias,

mediante caução.

Caso o arrematante estiver interessado em adquirir o bem em prestações, deverá apresentar a sua

proposta por escrito, com oferta de ao menos vinte e cinco por cento (25%) à vista, garantido por caução idônea

quando se tratar de móveis e por hipoteca sobre o próprio bem, quando se tratar de imóveis.

O saldo devedor será pago em seis (06) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros

de um por cento (1%) ao mês.

No caso de concorrência de interessados, prevalecerá à proposta de pagamento à vista sobre a de

pagamento parcelado, e no de igual espécie prefere o de maior valor.

Intime-se a leiloeira Camila Vecchi Aguiar, com endereço na rua Brasil, 50, Setor Bueno, telefone:

62–3225-9697/62–99971-9922, e eletrônico www.vecchileiloes.com.br, para as devidas providências.

Cumpra-se.

 

Goiânia, datado e assinado digitalmente.

 

Paulo César Alves das Neves
  Juiz de Direito


