
 

                                                                

EDITAL DE LEILÃO PARA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE BEM IMÓVEL 

(LEI FEDERAL Nº 9.514/1997) 

Primeiro Leilão (Eletrônico): 03/09/2019 às 08h  

Segundo Leilão (Simultâneo): 17/09/2019 às 10h 

CAMILLA CORREIA VECCHI AGUIAR, LEILOEIRA PÚBLICA, inscrita na JUCEG sob n.057, com escritório situado na Avenida Presidente Vargas, 

Qd.R, Lote 0, nº 266, Ed. Centro Comercial Le Monde, sala 1003, Jardim Marconal, CEP 75901551, Rio Verde-Goiás, devidamente autorizada pelos 

Credores Fiduciários CARLOS AUGUSTO FERREIRA MARTINS E S/M MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO MELO MARTINS, brasileiros, casados 

no regime de comunhão universal de bens, contador e administradora de empresas, CI 1.194.049 2ª via SSP/GO,CPF 307.515.861 – 53 E CI 1.231.102 2ª 

VIA SSP/GO CPF 324.516.791-15, respectivamente, residentes na cidade de Rio Verde, à Avenida JK, Qd.79, Lt.09, Casa 03, Setor Morada do Sol, 

doravante denominado vendedor, nos termos da ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA, CONFISSÃO DE DÍVIDA E ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA, lavrada no Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas local, lv2-CV, fls 092/096, firmada como devedores fiduciantes: RONALDO 

DA COSTA NEVES, brasileiro, casado no regime  de comunhão parcial de bens com  ROSANGELA FLORES DA COSTA NEVES, empresário, CNH n. 

00633881672 DETRAN/MS, CPF 763.836.951-34 e CI 575.476 SSP/MS, CPF 519.040.201-00, respectivamente, residente em Campo Grande/MS, a Rua 

Paracatu, 445, Bairro Silvia Regina, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e Online, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no 

dia 03/09/2019, com início à partir das 08:00hs, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior à R$723.900,00 (setecentos e vinte e 

três mil e novecentos reais) sendo o primeiro leilão somente online através do PORTAL www.vecchileiloes.com.br, caso os bens não sejam 

vendidos no 1º leilão, será aberto para lances online  o 2º. Leilão, com cinco dias de antecedência desta data 17/09/2019 e à partir das 10:00hs, 

ocorrerá o leilão simultâneo(online e presencial) no escritório da leiloeira, COM LANCE MÍNIMO IGUAL OU SUPERIOR À R$ 361.950,00 

(TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). Todos os horários estipulados neste edital, no site do leiloeiro 

www.vecchileiloes.com.br, em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília- DF. Os imóveis abaixo 

descritos, com a propriedade consolidada em nome do CREDOR FIDUCIÁRIO: MATRÍCULA 70.065 - HUM APARTAMENTO RESIDENCIAL 

Nº1201, EDIFÍCIO "RESIDENCIAL MANACÁ", SITUADO À RUA 12, Nº68, PARQUE SOLAR DO AGRESTE, GLEBA "A", NA CIDADE DE RIO 

VERDE; LOCALIZADO NO 12º ANDAR OU 14ºPAVIMENTO TIPO COMPOSTO POR: COPA/COZINHA, ESTAR, SUÍTE,. BANHO SUÍTE, 02 

QUARTOS, BANHEIRO, LAVABO, CIRCULAÇÃO,VARANDA GOURMET, LAVANDERIA; CADA APARTAMENTO TERÁ AINDA À ELA 

VINCULADA 2 VAGAS DE GARAGEM PRESAS OU SOLTAS, CONTENDO AS SEGUINTES ÁREAS: ÁREA ÚTIL115,75M² - BOX 02(DOIS) 

25,00M² - TOTAL ÁREA PRIVATIVA 140,75M² - ÁREA COMUM DE 40,66 M² - ÁREA TOTAL 181,41M² - FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO 

1,813202% EQUIVALENTE À 41,05 M² DA ÁREA DO TERRENO,  O QUAL É CONSTANTE DOS LOTES 50,51,52,53 E 54 DA QUADRA 03, COM 

ÁREA TOTAL UNIFICADA DE 2.263,77M², SENDO: 77,35 METROS DE FRENTE, 73,48 METROS DE FUNDOS, POR 30,00 METROS NA 

LATERAL DIREITA E 30,35 METROS NA LATERAL ESQUERDA; DIVIDINDO PELA FRENTE COM A RUA 12, FINDOS COM OS LOTES 

45,46,47, 48 E 49, LATERAL DIREITA COM O LOTE 55 E LATERAL ESQUERDA COM OS LOTES 03 E 04, OU ATUAIS CONFRONTANTES". 

Regras do Leilão Eletrônico: Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.vecchileiloes.com.br e se 

habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção login(novo cadastro) , para novos usuários, com antecedência  de até 24 (vinte e  quatro) horas, 

antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo, ou acessando diretamente o leilão de seu interesse através de seu 

LOGIN e SENHA , de seu conhecimento. Todos os atos realizados via internet ficarão sujeitos ao bom funcionamento do sistema, assumindo o interessado 

todos os riscos ao optar por esta forma de participação no leilão, ficando o comitente vendedor e o Leiloeiro, desde já, isentos de qualquer responsabilidade. 

O envio de lances online se dará exclusivamente através do site www.vecchileiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, 

em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada 

em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou 

reforma, será objeto de regularização e encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. 

COMISSÃO: Taxa de Comissão de Leilão: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga à vista, pelo arrematante/comprador, no prazo 

máximo de 01 (um) dia, O valor da comissão não está inclusa no valor do lance. A taxa de comissão será devida mesmo em caso de desistência da 

arrematação, sendo considerada desistência, inclusive, a falta de pagamento no prazo previsto. Na hipótese do devedor fiduciante exercer, nos termos do 

§2º-B do art. 27 da Lei 9.514/97, seu direito de preferência, ficará responsável pelo pagamento, além do valor da dívida e das despesas previstas no referido 

dispositivo legal, também da taxa de comissão de leilão (5% sobre o valor da dívida), à qual fará jus o leiloeiro. O proponente vencedor por meio de lance 

on-line terá prazo de  24 horas depois de comunicado expressamente, para efetuar o pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, conforme 

edital. No caso do não cumprimento da obrigação assumida de pagamento da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro, no prazo estabelecido, não será 

concretizado a transação de compra e venda e estará o proponente, sujeito a sanções de ordem judicial, a título de perdas e danos. 
Condições Gerais: O imóvel será arrematado nas condições e estado de conservação em que se encontra. As medidas (inclusive da área construída, se 

houver) e confrontações constantes no presente edital deverão ser consideradas meramente enunciativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda 

realizada por intermédio dos leilões previstos neste edital como sendo “ad corpus”, não cabendo qualquer reclamação posterior em relação a medidas, 

confrontações e demais peculiaridades dos imóveis, cabendo aos interessados vistoriarem o bem. Também é objeto dos leilões previstos neste edital 

eventual área construída sobre o terreno ofertado, cabendo ao arrematante, se necessário, arcar com os custos e regularizar ou demolir eventuais áreas 

construídas que não estiverem averbadas.  Cabe aos interessados verificarem, junto ao Município e demais órgãos competentes, eventuais restrições quanto 

ao uso do imóvel levado à leilão, inclusive, mas não somente, restrições ambientais, incluindo possível TAC. Caberá ao arrematante arcar com os custos e 

tributos incidentes na transferência do imóvel, inclusive, mas não somente, custas com lavratura da escritura, taxas, ITBI, custos com georeferenciamento 

(se necessário), dentre outros. O arrematante não poderá alegar, sob qualquer forma ou pretexto, o desconhecimento das condições do presente Edital de 

Leilão. Ônus e Dívidas: O bem será entregue ao arrematante livre de ônus e débitos, exceto em relação a eventual dívida de IPTU, a qual caberá ao 

arrematante o pagamento. Caberá ao arrematante diligenciar a respeito de eventuais dívidas de IPTU, não podendo, posteriormente, alegar 

desconhecimento. Imissão na Posse: O arrematante será imitido na posse após a transferência do imóvel para o seu nome. Na hipótese do imóvel estar 

ocupado, caberá ao arrematante tomar todas as providências bem como arcar com todos os custos para a desocupação do imóvel. Penalidades: Na hipótese 

do arrematante não honrar com o pagamento do valor do lance no prazo fixado, a arrematação restará automaticamente desfeita, cabendo ao arrematante 

arcar com a taxa de comissão do leiloeiro, assim como multa equivalente a 10% do valor do lance não quitado, esta a ser vertida em favor do credor 

fiduciário, sem prejuízo de eventuais perdas e danos a serem apurados. E o vencedor passará a ser o segundo maior lance ofertado. Intimação: Por 

intermédio do presente edital, fica devidamente intimada, da data, local e condições dos leilões, o devedor/fiduciante RONALDO DA COSTA NEVES e 

sua esposa ROSANGELA FLORES DA COSTA NEVES. Não podendo ser alegado desconhecimento. 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: CONTATO LEILOEIRA: 62-999719922/ 62-982146560. EMAIL: 

Contato@vecchileiloes.com.br/vecchileiloes@gmail.com. Rio Verde-Go, 15 de agosto de 2019. 
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