
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO 
A MMa. Juiza de Direito Dra WANDERLINA LIMA DE MORAIS TASSI da 2ª Vara Cível da COMARCA DE PARAÚNA-GO, na forma da lei, FAZ SABER, 

aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os auto de Ação de EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO CNH CAPITAL S.A. (Na pessoa de seu representante legal) em face de SEBASTIAO CARMO (ESPOLIO)- Processo 

no 0230673-14.2011.8.09.0120, em que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, com as regras expostas a seguir: 

O leilão será conduzido pela Leiloeira Pública Oficial CAMILLA CORREIA VECCHI AGUIAR, inscrita na JUCEG nº 057 

DATA DO LEILÃO: 1º leilão, 10/11/2020 às 10:00 horas e 2º leilão neste mesmo dia às 12:00 horas.Os leilões online estarão abertos para lances com cinco dias de 

antecedência. Sendo este os horários das regressivas dos leilões. E o segundo leilão acontecerá somente caso não haja lances no primeiro leilão. No átrio do Fórum 

local caso não haja restrições será simultâneo, se o Fórum ainda estiver fechado o mesmo será SOMENTE ELETRÔNICO. 

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá comparecer no local, dia e hora mencionados, 

ou ofertar lances pela internet através do site www.vecchileiloes.com.br, devendo para tanto, os interessados efetuarem cadastramento prévio no prazo de até 24 horas 

antes de antecedência do leilão, para o primeiro e segundo leilão, na modalidade presencial deverão se cadastrar até 15(quinze) minutos do início do 2º leilão, 

confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio. Se não houver 

expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. NO CASO DO LEILÃO ELETRÔNICO PODERÁ A 

LEILOEIRA ASSINAR PELO ARREMATANTE. 
DOS LANCES:  Conforme o art.21 da Resolução 236 do CNJ, poderão dar lances somente os anteriormente cadastrados. Sobrevindo lance nos 3(três) minutos 

antecedentes ao termo final da alienação judicial simultânea(2º leilão) o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 15(quinze) segundos. Nas disputas 

exclusivamente eletrônicas(1º leilão) o fechamento será prorrogado em 3 minutos. 

CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO: Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação no 1º 

leilão ou aquele que der lance igual ou superior à 50% do valor da avaliação no 2º leilão. Para arrematação à vista, deverá ser feito o depósito do valor da arrematação 

e da comissão no prazo de até 24hs. Caso não haja propostas para pagamento à vista, já fora deferido pelo M.M Juiz de direito, a possibilidade de pagamento do bem 

arrematado em (05)CINCO prestações mensais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser depositada em 24hs após a arrematação e as demais a cada 30 d ias, 

observando-se que a carta de arrematação será expedida após o a comprovação do pagamento e a comissão do leiloeiro ser paga integralmente, garantindo por hipoteca 

o próprio bem. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo a modalidade, o indicador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. 

Prevalecerá a proposta de maior valor(art.895, §2º do CPC). Ciente de que a apresentação da proposta não suspende o leilão na forma do parágrafo 6° do mesmo artigo 

e de que se não pagar o preço no prazo estabelecido, lhe será imposta a perda da caução em favor do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão 

admitidos a participar o arrematante e o fiador remissas (art. 897, do novo CPC) E DE QUE O LANCE À VISTA SEMPRE PREDOMINA SOBRE A PROPOSTA 

PARCELADA. 
OBSERVAÇÕES: 1) Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar sua condições, 

antes das datas designadas par as alienações judiciais; 2) Eventuais ônus incidentes sobre o bem será suportado pelo produto da arrematação. Os valores relativos a 

débitos trabalhistas, fiduciários, hipotecários, e o montante da dívida exequenda, constantes ou não no presente edital, podem ser incluídos, atualizados ou retificados, 

conforme o caso, até a data da realização da praça/leilão, a medida em que forem informados nos autos. Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa 

de débito junto aos diversos Órgãos. 3) Os atos necessários para expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências também 

serão de responsabilidade do arrematante(aRt.901 e 903 do CPC). Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao Juízo competente para aplicação 

das medidas legais cabíveis. 

DOS DÉBITOS: Eventuais ônus sobre o(s) bem(ns) correrão por conta do arrematante, inclusive despesas com averbação(ões) de construção(ões), de cancelamento(s) 

de penhora(s), hipoteca(s) e outros ônus constantes da respectiva matrícula, exceto eventuais débitos de IPTU que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 

termos do Art. 130, parágrafo único, do CTN. 

ADVERTÊNCIA: Constitui ato atentatório a dignidade da justiça à suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar desistência do arrematante, o suscitante 

será condenado em multa em quantia equivalente a 20%(vinte por cento) do valor da avaliação do bem. 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Contato leiloeira Telefone: : 62-982146560/ 62-996359922/ 62- 999719922 Email: contato@vecchileiloes.com.br | 

vecchileiloes@gmail.com 

DA COMISSÃO: O arrematante deverá pagar à Leiloeira, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação 

do bem, através de em conta indicada pela leiloeiera. A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 

hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. Na 

hipótese de ACORDO OU REMIÇÃO após a publicação do edital, o leiloeiro fará jus à comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda, devidos 

pelo arrematante, ou, 1% sobre o valor da avaliação, devidos pelo exequente em caso de adjudicação e pelo executado em caso de remição ou suspensão da 

execução. CONFORME RES. 236 DO CNJ: Art. 7º Além da comissão sobre o valor de arrematação, a ser fixada pelo magistrado (art. 884, parágrafo único), no 

mínimo de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/1932), a cargo do arrematante, fará jus o leiloeiro público 

ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que documentalmente comprovadas, na forma da lei. § 3º Na hipótese de acordo 

ou remição após a realização da alienação. 

BEM(NS) EM LEILÃO: Livro 02, de Registro Geral, na matrícula número 4.549 referente ao imóvel constituído pelo(a) IMÓVEL: Fazenda "Portaria 4 e 5", destaque 

das Fazendas São Domingos, Formoso, Formosinho, lugar Portaria, Salto, Barreiro, jaguanez, cabeceira da divisa e Córrego da Mata. PROPRIETÁRIO: FLORIANO 

FERRO DE MORAES, CI/RG nº 11.768-SSP/G0, CPF nº 003.532.991-20, brasileiro, casado com Jeronyma Vasconcelos de Moraes sob o regime da comunhão de 

bens, agropecuarista, residente e domiciliada nesta cidade. REG.ANTERIOR: matr. 618, fls.18, devidamente neste CRI. CARACTERÍSTICAS E 

CONFRONTAÇÕES: Uma gleba de terras na Faz. São Domingos, Formoso e Formosinho, lug.Portaria, Salto, Barreiro, Jaguanez, Cabeceira da Divisa e Córrego da 

Mata, deste município, doravante denominará "Fazenda Portaria 4 e 5", com a área de 425,92,00 ha. de campos, dentro da la. gleba de Floriano Ferro de Moraes e 

separada desta pelas seguintes divisas e confrontações: "Começa no marco M-24B, cravado na cerca do perímetro divisa das terras da gleba Portaria 3, vendida ao Sr. 

Sebastião Carmo; deste ponto segue com az.mg.290º30'00" e 3.140,00 metros indo ao marco M-24-C cravado na fralda da serra da Portaria, dividindo com terras da 

Fazenda Portaria 3, vendida a Sebastião Carmo; deste vira à esquerda pela fralda da serra e passando pelo espigão do morrinho onde fincou um marco cravado vai a 

outro marco na margem da Rodovia aos 1.400 metros e o az. mg. 182º30'00"; daí vira margeando a Rodovia no sentido Fazenda Barreiro a Paraúna, indo ao marco M-

25 cravado na margem da Rodovia na Cerca perímetro ao completar a distancia de 3.200 metros, dividindo do marco 24-C até aqui com terras remanescente da la.gleba 

da Fazenda Divisa de Floriano Ferro de Moraes; deste ponto vira a esquerda pela cerca com az.mg.3º31'24" indo ao marco M-24 B onde iniciaram estas divisas". 

Devidamente cadastrada no INCRA sob nº 933.058.003.450-3, Área total:4.157,0 ha. SEGUNDO AVALIAÇÃO: BENFEITORIAS: 8000 METROS DE CERCA DE 

ARAME LISO E POSTES DE AROEIRA E MADEIRA DIVERSAS. ROTEIRO DE ACESSO AO IMÓVEL: PARAÚNA SENTIDO PONTE DE PEDRA, PELA 

GO 050, NO KM03 VIRA EM UM TREVO À DIREITA NA GO 444, MAIS 32 KM, INDE ENCONTRA-SE A PROPRIEDADE. O IMÓVEL ESTÁ LOCALIZADO 

NO MUNICÍPIO DE PARAÚNA-GO, É UMA REGIÃO DE TERRAS BRANCAS ARENOSAS, PORÉM, PLANAS, APROPRIADA PARA CRIAÇÃO DE GADO 

BOVINO, PODENDO SER TAMBÉM APROVEITADA PARA O PLANTIO DE EUCALIPTO E SERINGUEIRA, APRESENTA RECURSOS HÍDRICOS 

REDUZIDOS. HOJE ENCONTRA-SE FORMADA DE CAPIM BRACHIÁRIA, OUTRA PARTE DE CAPIM NATIVO E O RESTANTE CERRADO EM PÉ(OU 

CONFORME ESTIVER NA DATA DO LEILÃO)Recursos Pendentes: Não Há., Ônus: R04 - HIPOTECA - BANCO DO BRASIL S/A R05 - HIPOTECA - BANCO 

DO BRASIL S/A AV.06 - PENHORA - BANCO DO BRASIL S/A RE-RATIFICAÇÃO ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO. R-07 - PENHORA - BANCO DO 

BRASIL S/A R-08 - HIPOTECA - BANCO DO BRASIL S/A AV.09 - ADITIVO DE RE-RATIFICAÇÃO - R-4 R-10 - PENHORA - BANCO DO BRASIL S/A 

AV.11 - BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERE PARA UNIÃO AS OPERAÇÕES INCLUSIVE QUANTO AS GARANTIAS VINCULADAS NO PRESENTE 

INSTRUMENTO - REFERE-SE AO R.-4 AV.12 - CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE SEBASTIÃO CARMO E CASSIO MURILO FARIA DE 

MORAES AV.13 - BANCO DO BRASIL S/A TRANSFERE PARA UNIÃO AS OPERAÇÕES INCLUSIVE QUANTO AS GARANTIAS VINCULADAS NO 

PRESENTE INSTRUMENTO - REFERE-SE AO R.-8 R-14 - PENHORA - BANCO CNH CAPITAL S/A - PROT. 230673-14.2011.8.09.0120 R15 - PENHORA - 

ADM DO BRASIL LTDA - PROT. 0317731.02.2003.8.09.0002 , VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 4.400.000,00. Valor do bem em segunda praça: R$ 2.200.000,00. 

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os EXECUTADOS: SEBASTIAO CARMO (ESPOLIO), O INVENTARIANTE  CASSIO MURILO FARIA DE 

MORAES E SEU ADVOGADO CLENILSON ROMUALDO CIRIACO, OAB 21.286 

PARAUNA, 24 de Setembro de 2020. 
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