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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

COMARCA DE MONTIVIDIU/GO
Montividiu - Vara Cível

Av. Rio Verde, Qd. C, Lt. 06, Setor Morada Feliz - Tel. (64) 3629-1982 - EMAIL: cartciv.montividiu@tjgo.jus.br.

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS E INTIMAÇÃO

 

PROCESSO Nº: 5096873-86.2020.8.09.0183
NATUREZA: Carta Precatória Cível
VALOR DA CAUSA: 4.360,70
POLO ATIVO: JOSE ANTONIO DE ASSIS - 397.465.931-53
POLO PASSIVO: ANGELA CASSIA VILELA FERREIRA - 807.526.836-91
JUIZ: Márcio Morrone Xavier

O Meritíssimo Senhor Juiz de Direito, MÁRCIO MORRONE XAVIER, em
Substituição Automática da Vara Cível da Comarca de Montividiu/GO, na forma da
lei.

Nos termos dos artigos 879, inciso II, 886, ambos do Código de Processo Civil, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, será levado a venda, pela Leiloeira Pública Oficial CAMILLA CORREIA
VECCHI AGUIAR, inscrita na JUCEG nº 057, nas datas e horários inframencionados, na modalidade eletrônica, o bem descrito
abaixo, com as regras expostas a seguir:

DATA PARA REALIZAÇÃO DO LEILÃO:

1º leilão será realizado no dia 14/12/2020 às 10:00 horas, na modalidade eletrônica
(www.vecchileiloes.com.br,).

2º leilão será realizado no dia 14/12/2020 às 12:00 horas, na modalidade eletrônica
(www.vecchileiloes.com.br,). Ressalta-se que, o segundo leilão acontecerá somente caso não haja lances no
primeiro leilão.

LEILÃO ELETRÔNICO: 1) Cadastramento: Quem pretender arrematar o bem levado a venda judicial, deverá 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, confirmarem os lances e recolherem a quantia

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio. 2) Dos Lances: Conforme o art. 21 da

Resolução 236 do CNJ, Sobrevindo lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial exclusivamente

eletrônica, o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 3 (três) minutos para que todos os usuários interessados tenham

oportunidade de ofertar novos lances. 3)Dos Lances Antecipados: Serão abertos lances antecipados, com no mínimo, 5 (cinco) dias

de antecedência da data designada para o início do período em que se realizará o leilão, aplicação do artigo 11 da Resolução 236 do

CNJ.

BEM que será levado a venda: MATRÍCULA N°434, CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MONTIVIDIU -GOIÁS: IMÓVEL:
BAIRRO: VILA SANTA LUZIA, UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, NA RUA LINDOLFO CAMILO CRUVINEL, LOTE 13, DA
QUADRA 06, COM ÁREA TOTAL DE 452,00 METROS QUADRADOS, SENDO: 10,00 metros de frente, 25,00 metros de fundos; por
25,00 metros na lateral direita e 6,50+21,00+1,00 metros na lateral esquerda; dividindo pela frente com a Rua Lindolfo Camilo Cruvinel,
fundos com lote 14; lateral direita com o lote 12 e lateral esquerda com a área livre; ou atuais confrontante, e com residência neste
edificada (Auto de Penhora).
OBSERVAÇÕES: 1)  Imóvel localizado no sentido poente na esquina da Rua Lindolfo Camilo Cruvinel com a rua da área livre,  terreno
plano, com residências edificadas nos lotes confrontantes; com pavimentação asfáltica, rede de distribuição de água e energia elétrica
(Descrição do Oficial Avaliador).  2) Benfeitorias: Uma residência, com as seguintes características: um quisque, dois banheiros, dois
quartos, uma cozinha, uma despensa, uma área de serviço descoberta e duas salas abertas. Piso Cerâmica, telhas de amianto e forro
gesso. Recursos Pendentes: Não Há. ÔNUS: 1) AV.04/Matrícula 434. Ajuizamento de Execução. Protocolo 201700513146, Juízo da
3º Vara Cível de Rio Verde/GO, exequente José Antonio de Assis; executado: Ângela Cassia Vilela Ferreira. Observação: Há débitos
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de IPTU
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) em 18 de janeiro de 2019.
Valor do bem em segunda praça: R$ 75.000,00(SETENTA E CINCO MIL REAIS).

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 3 três prestações
mensais e sucessivas, devendo a primeira parcela ser depositada em 24hs após a arrematação e as demais a cada 30 dias,
observando-se que a carta de arrematação será expedida após o a comprovação do último pagamento e a comissão do leiloeiro
deverá ser paga imediatamente. 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 suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais (art. 18, Resolução n. 236 CNJ); 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. 2) 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.

DA COMISSÃO DA LEILOEIRA: 1) O arrematante deverá pagar à Leiloeira, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o preço da arrematação do bem (art. 7º, Resolução 236 CNJ), por meio de depósito bancário em conta indicada pela
leiloeira. 2) Não será devida a comissão ao leiloeiro público na hipótese de desistência de que trata o artigo 775 do Código de Processo
Civil, anulação da arrematação ou resultado negativo da hasta pública (art. 7º, § 1º, Resolução 236 CNJ). 3) Na hipótese de ACORDO
OU REMIÇÃO após a realização da alienação, a leiloeira fará jus à comissão descrita no caput do artigo 7º (art. 7º, § 3º, Resolução 236
CNJ). 4) Fará jus a leiloeira pública ao ressarcimento das despesas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que
documentalmente comprovadas, na forma da lei (art. 7º, da Resolução n. 236 CNJ).

A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro,
observadas as disposições do art. 903, do Código de Processo Civil (art. 25, da Resolução n. 236 CNJ).

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

Ficam ainda, pelo presente Edital, intimados a(s) parte(s) promovida(s) e seu cônjuge, que, eventualmente, não possua(m)
advogado(s) constituído(s) ou caso não tenha(m) sido encontrado(s) para a intimação pessoal (Parágrafo único do art. 889, do Código
de Processo Civil), como também os terceiros interessados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, é o presente edital expedido para ser publicado
e afixado uma via deste no placar do Fórum local, conforme artigo 887 do CPC. Por fim, será o presente edital publicado no site da
leiloeira vecchileiloes@gmail.comna forma do artigo 887, § 2º, do CPC.

Montividiu/GO, 4 de novembro de 2020

SHEILA SOUZA ATAIDE
Analista Judiciário

Mat. 5209811

MÁRCIO MORRONE XAVIER
Juiz de Direito em Substituição Automática

OBSERVAÇÃO: Este processo tramita exclusivamente através do sistema computacional PJD, cujo endereço na web é https://projudi.tjgo.jus.br/. O acesso ao sistema pelos

advogados depende de prévio cadastramento, o qual poderá ser realizado no Edifício do fórum local, ou em qualquer outra comarca do estado do Goias, munido de fotocópia dos

seguintes documentos: RG, CPF, OAB e comprovante de endereço. Os documentos a serem juntados no processo deverão estar em formato digital PDF e, arquivos de no máximo

1.99 MB cada. Algumas peças não estão assinadas fisicamente pelo fato do processo tramitar por meio eletrônico (assinatura digital).


