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Poder Judiciário - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Comarca de Morrinhos/GO

1ª Vara Cível/Infância e Juventude
Av. dos Trabalhadores, 1, Edifício do Fórum, Setor Arca de Noé, Morrinhos-GO, CEP 75.650-000 - Fone: (64) 3413-2466 e (64) 3413-2478

EDITAL DE LEILÃO A REALIZAR-SE

Processo nº: 0102969-47.2017.8.09.0107
Natureza: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento
Comum Cível
Classe: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Conhecimento -> Procedimento de Conhecimento -> Procedimento
Comum Cível
Assunto: 10462 - DIREITO CIVIL -> Coisas -> Propriedade -> Condomínio - Lei 10.406/02
Requerente: Ana Carolina Ferreira Ribeiro
Requerido(s): Elias De Moura Ribeiro
Valor da Causa: 100.000,00
Juiz(a): DIEGO CUSTÓDIO BORGES (JUIZ 1)
DATA DO LEILÃO: 1º leilão, 09/08/2021 às 12:00 horas e 2º leilão, 09/08/2021 às 14:00 horas. ESTES SÃO OS HORÁRIOS DO
TÉRMINO(REGRESSIVA) DOS LEILÕES. Os leilões online estarão abertos para lances com cinco dias de antecedência. E o segundo
leilão acontecerá somente caso não haja lances no primeiro leilão. LEILÃO SOMENTE ELETRÔNICO.
Endereço eletrônico: www.leiloesjudiciaisgo.com.br

O Dr. DIEGO CUSTÓDIO BORGES, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Morrinhos, Estado de Goiás.

Faz saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos acima caracterizados que no
próximo dia 09/08/2021 às 12:00 horas, no endereço supra constante, o leiloeiro designado levará a leilão, para venda em hasta pública,
o(s) bem(ns) abaixo especificados. Não sendo alcançado valor superior ao da avaliação será realizado o 2º leilão, no mesmo dia
09/08/2021 às 14:00 horas, podendo ser arrematadoo bem em questão a quem maior lance oferecer, no valor mínimo de 50% da
avaliação, independentemente de nova publicação ou intimação, ficando de tudo, desde logo intimado (s) via este Edital, o(s)
requerido(s), caso não seja possível sua intimação pessoal.

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.

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 80% 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 15 quinze 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 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.
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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, IPVA,  BEM COMO MULTAS DE AUTOMÓVEIS,  que salvo decisão judicial, nos termos dos artigos 130, paragrafo
único do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, e artigo 328 do CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO serão sub-rogados no valor da
arrematação.

 

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: Procedimento Comum - 0102969-47.2017.8.09.0107 Requerente: Ana Carolina Ferreira Ribeiro Requerido:
Elias De Moura Ribeiro. Bem (lote único) IMÓVEL SITUADO À RUA 2, QD. C, LT.17 -SETOR SOL NASCENTE, CONFORME
AVALIAÇÃO CONSTA DO BEM: UM PRÉDIO RESIDENCIAL E COMERCIAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 150M², CONTENDO
UMA SA/COZINHA(FORRADO COM PVC); UMA SUÍTE, UM QUARTO DE SOLTEIRO(PISO REVESTIDO COM CONTRAPISO); UM
BANHEIRO SOCIAL(ACABAMENTO COM CERÂMICA); UMA ÁREA DE SERVIÇO(PAREDES REVESTIDAS COM CERÂMICA E PISO
REVESTIDO COM CONTRAPISO); UM CÔMODO DE DESPEJO(PISO REVESTIDO COM CONTRAPISO); UM CÔMODO
COMERCIAL AINDA PENDENTE DE ACABAMENTO INTERNO; UM CÔMODO COMERCIAL PRONTO PARA UTILIZAÇÃO(FORRADO
COM PVC, PAREDES INTERNAS REVESTIDAS COM CERÂMICA E PISO REVESTIDO COM ARDÓSIA; UM CÔMODO AINDA EM
FASE DE CONSTRUÇÃO(PAREDES EM FASE DE LEVANTAMENTO); TELHADO COBERTO COM TELHA DE CERÂMICA E
FIBROCIMENTO; E SEU RESPECTIVO TERRENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 200M². CONFORME CONSTA DO PROC. NO
EV. 63 ESSE IMÓVEL FOI DOADO PELA PREFEITURA E AINDA NÃO FORA ESCRITURADO, NÃO TENDO PORTANTO CRI,
PORÉM, FORA EXPLICADO NA PREFEITURA QUE O IMÓVEL PODERÁ SER LEILOADO E COM OS DADOS DO ARREMATANTE
SERÁ ENCAMINHADO PELA ESCRIVANIA UM OFÍCIO À PREFEITURA PARA ESCRITURAÇÃO.Recursos Pendentes: Não Há.,
Ônus: Há débitos de IPTU., VALOR DE AVALIAÇÃO R$ 80.000,00. Valor do bem em segunda praça: R$ 64.000,00.

DECISÃO: Tendo em vista que o presente feito trata-se de extinção de condomínio, aplicarei, no que couber e de forma análoga, os
preceitos estabelecidos para alienação de bens na fase executória (artigos 879 e seguintes do CPC/15).Diante da concordância das
partes nos eventos nº. 50 e 51, homologo a avaliação realizada no imóvel no evento nº. 46.Caso necessário, intime-se a requerente
para apresentar certidão atualizada do imóvel no prazo legal.Face o pedido de venda do imóvel pelas partes, ordeno ao cartório a
expedição de edital, observando-se o seguinte:a) os requisitos do art. 886, do CPC;b) afixar no mural do Fórum com antecedência de
cinco (5) dias (art. 887, § 3°, do CPC);c) publique-se no Diário Oficial com antecedência de cinco (5) dias (art. 887, § 1°, do CPC);d)
cientificar as pessoas descritas no art. 889, com cinco (5) dias de antecedência.Nos Termos do que dispõe o art. 885, CPC, designo o
dia 09/08/2021, das 11h00min às 12h00min, para realização do leilão (primeiro pregão) e, não havendo licitantes, fica desde já
designado para o mesmo dia o segundo pregão, das 13h00min às 14h00min.No primeiro pregão, não serão admitidos valores inferiores
ao valor da avaliação do bem.No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 80% do valor de avaliação atualizada.A
atualização deverá ser pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça para os débitos judiciais comuns.Para a realização do leilão, nomeio
leiloeiro oficial Camilla Correia Vecchi Aguiar que, conforme consta, é autorizado e credenciado pela JUCEG (n° 057) e habilitado
perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.Desde logo, fixo a comissão do leiloeiro:a) em 5% sobre o valor da arrematação, a
ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos interessados; eb) em caso
de transação, 1% sobre a avaliação, pelos acordantes.Tendo em vista que o presente feito não se trata de ação de execução, mas sim
alienação de bem imóvel para extinção de condomínio, defiro a arrematação parcelada, desde que autorizada pelos sujeitos
processuais.Determino que o leilão do bem imóvel seja realizado eletronicamente através do site www.vecchileiloes.com.br.Os
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem do leilão eletrônico, fornecendo todas as informações
solicitadas.Durante a alienação, os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema do gestor e imediatamente divulgados on-line,
de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas.Somente será realizada segunda tentativa de leilão caso o primeiro não
conte com nenhum lance válido durante todo o período previsto.O procedimento do leilão deve observar o disposto nos artigos 886 a
903, do Código de Processo Civil.Caberá ao leiloeiro efetuar a publicação do edital através do sítio eletrônico
www.leiloesdajustica.com.br.Considerando a publicação do edital no site acima indicado, dispenso a obrigatoriedade de sua publicação
em jornal de grande circulação, por força do que dispõe o art. 887, § 3º do CPC, facultado às partes ou ao leiloeiro, a fim de conferir
maior publicidade e, por consequência, aumentar a possibilidade de arrematação, a publicação também por outros meios.O edital deve
conter todos os requisitos estabelecidos nos artigos 886 e 887, do Código de Processo Civil.Deverá constar do edital, também, que: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 eletrônicas.2 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, e os débitos de condomínio, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.3 - Até o início do leilão, o interessado
poderá apresentar, até a primeira etapa, proposta de aquisição em prestações por preço não inferior à avaliação, observado o disposto
no art. 895, do Código de Processo Civil, e até o início da segunda etapa, proposta por valor não inferior a 80% da última avaliação
atualizada.Ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e agendamento, pela
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internet, dos interessados em vistoriar o bem penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso dos interessados,
designando-se datas para as visitas.Igualmente, ficam autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter
diretamente, material fotográfico para inseri-lo no portal do Gestor, a fim de que os licitantes tenham pleno conhecimento das
características do bem, que serão vendidos no estado em que se encontram.Sem prejuízo, para a garantia da higidez do negócio, fica
autorizado que o próprio leiloeiro encaminhe também as comunicações pertinentes, juntando posteriormente aos
autos.Diligencie. Intimem-se.Morrinhos, data registrada no sistema.(assinado eletronicamente)DIEGO CUSTÓDIO BORGESJuiz de
Direito

OBSERVAÇÃO: 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 eletrônicas.2 - O arrematante arcará com
os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme artigo 130, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional, e os débitos de condomínio, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.3 - Até o início
do leilão, o interessado poderá apresentar, até a primeira etapa, proposta de aquisição em prestações por preço não inferior à avaliação,
observado o disposto no art. 895, do Código de Processo Civil, e até o início da segunda etapa, proposta por valor não inferior a 50% da
última avaliação atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, caso se trate de imóvel de incapaz.

Art. 886 do CPC: O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá:
I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à
matrícula e aos registros;
II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a
comissão do leiloeiro designado;
III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do
processo em que foram penhorados;
IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial,
hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização;
V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro;
VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.

E, para que no futuro, ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente, que será publicado, tendo sido afixado uma
via deste no Placar do Fórum local.

Atenção: Para ter acesso aos autos do processo digital na íntegra, a parte deverá acessar o site (http://projudi.tjgo.jus.br), no canto
superior direito da tela, clique na LUPA, na opção “PROCESSO POR CÓDIGO” na tela que se abre, informe o número do processo e o
código de acesso: e2mjhdfwm8zjfzbu, após clique em consultar, digite o código de conferência que aparecerá na tela e, por fim, clique
em submeter.

  Morrinhos, 13 de julho de 2021.

(assinado eletronicamente)
DIEGO CUSTÓDIO BORGES

Juiz de Direito


