
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - COMARCA DE 

PARAÚNA-GO 

LEILÃO ELETRÔNICO: 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E 

INTIMAÇÃO  

O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) WANDERLINA LIMA DE MORAIS TASSI da 2ª Vara Cível, 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 CARTA PRECATÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A (Na pessoa 

de seu representante legal) em face de DOMINGOS DE MORAES e outros, - Processo no 5243906-

75.2020.8.09.0120, 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, 21/07/2022 às 10:00 horas e 2º leilão, 21/07/2022 às 12:00 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. 

DOS LANCES: Quem pretender arrematar os ditos bens, 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. Se não houver 

expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 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 30 trinta 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:DA ASSINATATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: será enviado para o arrematante 

por email o auto de arrematação para assinatura eletrônica do mesmo, ficando ainda o leiloeiro autorizado a assinar 

pelo arrematante caso o mesmo não consiga por qualquer motivo fazer a assinatura eletrônica. 

DOS DÉBITOS: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. 

ADVERTÊNCIA: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, parágrafo único do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, e artigo 

328 do CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO serão sub-rogados no valor da arrematação. Constitui ato atentatório 
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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/ 62-981206740/ 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 leiloeira. 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. 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: Bem 1- Matrícula n°6.578. Um imóvel rural situado neste município de Paraúna, 

denominado de Fazenda Formoso, com a área georreferenciada de 271,0430há, com as seguintes divisas e 

confrontações: "Inicia-se a descrição desse perímetro no vértice virtual BY5-V0020, de coordenadas 

N=8.101.648,831m e E=536.447,207m, projetado na margem esquerda do Córrego Lajeado e na confrontação com a 

Fazenda Formoso de propriedade de Geraldo P. de Moraes, Código INCRA: 3.159.943-5, deste, segue confrontando 

com a referida Fazenda de propriedade de Geraldo P. de Moraes, Código INCRA: 3.159.943-5, passando pelos 

seguintes vértices e com os seguintes azimutes e distâncias: com o azimute de 105°07'28" e distância de 60,00m, indo 

até o vértice BY5-M-0798, de coordenadas N=8.101.633,176m e E=536.505,129m; deste, segue, com o azimute de 

105°07'27" e distância de 13,40m, indo até o vértice BY5-M-0797, de coordenadas N=8.101.629,680m e 

E=536.518,064m; deste, segue, com o azimute de 094°56'42" e distância de 841,71m, indo até o vértice BY5-M-

0796, de coordenadas N=8.101.557,125m e E=537.356,642m; deste, segue confrontando com área remanescente da 

Faz. Formoso, Matrícula 3.807, com o azimute de 094°51'37" e distância de 457,74m, indo até o vértice virtual BY5-

V-0027, de coordenadas N=8,101.518,342m e E=537.812,739m; deste, segue confrontando com área remanescente 

da Faz. Formoso, Matrícula: 3.060, com o azimute de 094°58'29" e distância de 1.067,10m, indo até o vértice virtual 

BY5-V-0033, de coordenadas N=8.101.425,806m e E=538.875,824m, projetado na margem direita da Vertente 

Cabeceira Comprida; deste, segue pela margem direita da vertente a jusante com os seguintes azimutes e distâncias: 

com o azimute de 183°40'00" e distância de 153,30m, indo até o vértice virtual BY5-V-0034, de coordenadas 

N=8.101.272,815 e E=538.866,020m; deste, segue, com o azimute de 168°49'54" e distância de 69,17m, indo até o 

vértice virtual BY5-V-0035, de coordenadas N=8.101.204,958m e E=538.879,417m; deste, segue com o azimute de 

138°54'53" e distância de 99,40m, indo até o vértice virtual BY5-V-0036, de coordenadas N=8.101.130,037m e 

E=538.944,741m; deste, segue, com o azimute de 147°20'55" e distância de 70.33m, indo até o vértice virtual BY5-

V0027, de coordenadas N=8.101.070,821m e E=538.982,686m; deste, segue, com o azimute de 173°40'13" e 

distância de 183,18m, indo até o vértice virtual BY5-V-0038, de coordenadas N=8.100.888,753m e E=539.002,882m; 

deste, segue, com o azimute de 181°39'13" e distância de 121,85m, indo atpe o vértice virtual BY5-V-0039, de 

coordenadas N=8.100.766,955m e E=538.999,366m; deste, segue, com o azimute de 166°49'18" e distância de 

136,08m, indo até o vértice virtual BY5-V-0040, de coordenadas N=8.100.634,458m e E=539.030,390m; deste, 

segue, com o azimute de 183°11'36" e distância de 122,35m, indo até o vértice virtual BY5-V-0022, de coordenadas 

N=8.100.512,295m e E=539.023,574m, projetado na margem direita da Vertente Cabeceira Comprida; deste, segue 

confrontando com a Fazenda. passando pelos seguintes vértices e com os seguintes azimutes e distancias: com o 

azimute de 274°22'54" e distância de 25,00m, indo até o vértice BY5-M-0817, de coordenadas N-.100,514,205m e 

E=538.998,647M; deste, segue, com o azimute de 274°22'53" e distância de 1.228,05m, indo até o vértice BY5-M-

0816, de coordenadas N+8.100.608,022m e E=537.774,190m; deste, segue, com o azimute de 300°05'17" e distância 

de 45,31m, indo até o vértice BY5-M-0815, de coordenadas N=8.100.632,091M E E=537.735,803M; deste, segue, 

com o azimute de 295°03'57" e distância de 45,23m, indo até o vértice BY5-M-0814, de coordenadas 

N=8.100.651,254m e E=537.735,803M, deste, segue, com o azimute de 295°03'57" e distância de 45,23m, indo até o 

vértice BY5-M-0814, de coordenadas N=8.100.651,254m e E=537.694,831m; deste, segue, com o azimute de 

283°14'30" e distância de 62,26m, indo até o vértice BY5-M0813, de coordenadas N=8.100.665,516m e 

E=537.634,223m; deste, segue, com o azimute de 278°50'01" e distância de 72,52m, indo até o vértice BY5-M-0811, 

de coordenadas N=8.100.676,652m e E=537.562,568m; deste, segue, com o azimute de 266°39'40" e distância de 

45,04m, indo até o vértice BY5-M-0810, de coordenadas N=8.100.674,029m e E=537.517,608m; deste, segue, com 

o azimute de 259°31'33" e distância de 45,16m, indo até o vértice BY5-M-0809, de coordenadas N=8.100.665,820m 

e E=537.473,205m; deste, segue, com o azimute de 252°28'36" e distância de 45,12m, indo até o vértice BY5-M-

0808, de coordenadas N=8.100.652,234m e E=537.430,177m; deste, segue, com o azimute de 245°13'49" e distância 

de 45,15m, indo até o vértice BY5-M-0807, de coordenadas N=8.100.633,317m e E=537.389,180m; deste, segue, 

com o azimute de 238°16'54" e distância de 45,22m, indo até o vértice BY5-M-0806, de coordenadas 

N=8.100.609,543m e E=537.350,714m; deste, segue, com o azimute de 231°06'43" e distância de 45,14m, indo até o 



vértice BY5-M-0805, de coordenadas N=8.100.581,203m e E=537.315,577m; deste, segue, com o azimute de 

223°57'49" e distância de 45,07m, indo até o vértice BY5-M-0804, de coordenadas N=8.100.548,759m e 

E=537.284,286m; deste, segue, com o azimute de 216°51'38" e N=8.100.548,759m e E=537.284,286m; deste, seque, 

com o azimute de 216°51'38" e distância de 45,24m, indo até o vértice BY5-M-0803, de coordenas 

N=8.100.512,564m e E=537.257,149m; deste, segue, com o azimute de 209°37'52" e distância de 45,10m, indo até o 

vértice BY5-M-0802, de coordenadas N=8.100.473,362m e E=537.234,851m; deste, segue com o azimute de 

203°11'29" e distância de 23,92m, indo até o vértice BY5-M-0801, de coordenadas N=8.100.451,372m e 

E=537.225,430m; deste, segue, com o azimute de 272°54'21" e distância de 18,07m, indo até o vértice BY5-M-0800, 

de coordenadas N=8.100.452,288m e E=537.207,385m; deste, segue confrontando com a Fazenda Estância Monte 

Carlo de propriedade de Lucio Ferreira de Moraes, Código INCRA-n°933.058.013.943-7, com o azimute de 

274°22'45" e distância de 1.292,81m, indo até o vértice BY5-M-0799, de coordenadas N=8.100.551,003m e 

E=535.918,354m; deste, seguindo na mesma confrontação, com o azimute de 274°22'45" e distância de 70,00m, indo 

até o vértice BY5-V-0021, de coordenadas N=8.100.556,348m e E=535.848,558m, projetado na margem esquerda 

do Córrego Lajeado; deste, segue pela margem esquerda do referido Córrego a montante com o azimute de 044°52'00" 

e distância de 496,14m, passando pelo ponto BY5-P-0863, de coordenadas N=8.100.907,988m e E=536.198,564m; 

deste, seguindo com o azimute de 018°33'10" e distância de 781,45m, indo até o BY5-V-0020; ponto inicial da 

descrição desse perímetro. CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA: Este imóvel possui mais ou menos 11 alqueires 

de reservas e o restante estão ocupados por capim e agricultura. "Atribuo o valor do hectare desta área por 

R$61.984,00, perfazendo o total de: R$16.800.329,31.  

ÔNUS: AV-01: Matrícula esta efetuada, nos termos o requerimento dirigido a esta Cartório, pelo proprietário Sr. 

Domingos de Moraes. Certificando que a poligonal referente ao memorial descritivo do imóvel propriedade do Ar. 

DOMINGOS DE MORAES, GEORREFERENCIANDO não se sobrepõe a nenhuma outra poligonal constante de 

seu cadastrado e que a execução foi efetuada em atendimento às especificações técnicas estabelecida na Norma 

Técnica para Georreferenciamento de imóveis. AV-02: A reserva legal deste imóvel está averbada sob n° matr.946. 

AV-03: ÔNUS: R-20-2.727. Data: 09/12/96. Devedores: Domingos de Moraes e Iraná da Silva Moraes. CREDOR: 

Banco do Brasil S/A. Titulo: PENHORA da 2ª Civil local-Proc. AV-04: CEDENTE: Banco do Brasil S/A, 

CESSIONÁRIA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. TÍTULO: Cessão 

de Créditos, pelo 6° Tabelionato de Notas da cidade e comarca de Campina-São Paulo. Valor: 6.793.243,21. 

 

 2- Matrícula n°6.579. Fazenda Formoso. Características e confrontações: Uma propriedade rural denominada 

Fazenda Formoso, deste município, com a seguinte descrição georreferenciada: área: 60,9774ha com as seguintes 

divisas e confrontações: "Inicia-se a descrição desse perímetro no vértice virtual BY5-V-0026, de coordenadas 

N=8.102.336,646m e E=538.125,574,m projetado na confrontação com áreas remanescentes da Faz. Formoso, 

Matrículas: 946 e 3.807, deste, segue, confrontando com área remanescente da Faz. Formoso, Matrícula: 946, com o 

azimute Plano de 113°28'05" e distância de 627,35m, indo até o vértice virtual  BY5-V-0028, de coordenadas 

N=8.102.086.809m e E=538.701,034m, projetado na cabeceira da Vertente Cabeceira Comprida; deste, segue 

vertente abaixo, por sua margem direita, passando pelos seguintes vértices virtuais e com os seguintes azimutes e 

distâncias: com o azimute de 173°08'56" e distância de 215,20m, indo até o vértice virtual BY5-V-0029, de 

coordenadas N=8.101.873,149m e E=538.726,705m; deste, segue, com o azimute de 164°27'04" e distância de 

106,88m, indo até o vértice virtual BY5-V-0030, de coordenadas N-8.101,770,181m e E=538.755,355m; deste, segue, 

com o azimute de 153°34'36" e distância de 79,44m, indo até o vértice BY5-V-0031, de coordenadas 

N=8.101.699,036m e E=538.790,708m; deste, segue, com o azimute de 159°43'55" e distância de 220,99m, indo até 

o vértice virtual BY5-V-0032, de coordenadas N=8.101.491,730m e E=538.867,261m; deste, segue, com o azimute 

de 172°35'57" e distância de 66,48m, indo até o vértice BY5-V-0033, de coordenadas N=8.101.425,806m e 

E=538.875,824m, projetado na margem direita da Vertente Cabeceira Comprida; deste, segue confrontando com área 

remanescente de Faz. Formoso, Matrícula: 2.727, com o azimute de 274°58'29" e distância de 1.067,10m, indo até o 

vértice virtual BY5-V-0027, de coordenadas N=8.101.518,342m e E=537.812,739m; deste, segue confrontando com 

área remanescente de Faz. Formoso, Matrícula: 3.807, com o azimute de 020°55'18" e distância de 876,06m, indo até 

o BY5-V-0026; ponto inicial da descrição desse perímetro. CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA: Este imóvel 

possui mais ou menos 2 alqueires e 40 litros de reserva e o restante estão ocupados por capim e lavoura. Atribuo o 

calor do hectare desta área por R$61.984,00, perfazendo o total de: R$3.779.623,16. 

 ÔNUS: AV-01: Matrícula esta efetuada, nos termos o requerimento dirigido a esta Cartório, pelo proprietário Sr. 

Domingos de Moraes. Certificando que a poligonal referente ao memorial descritivo do imóvel propriedade do Ar. 

DOMINGOS DE MORAES, GEORREFERENCIANDO não se sobrepõe a nenhuma outra poligonal constante de 

seu cadastrado e que a execução foi efetuada em atendimento às especificações técnicas estabelecida na Norma 

Técnica para Georreferenciamento de imóveis. AV-02: A reserva legal deste imóvel está averbada sob n° matr.946. 

AV-03: ÔNUS: N° R-03-03.060. Data: 03/12/96. Devedores: Hélio de Souza Ferro; Ivan de Souza Ferro e Domingos 

de Moraes. CREDOR: Banco do Estado de Goiás S/A. PENHORA, pelo Cart° 2ª Civil local, Proc. 401/90, e auto de 

PENHORA de 02/12/96, mandado que penhorasse toda a área constante desta matrícula. VALOR: Ncz$15.278,26: 



N° R-04-3.060. Data: 09/12/96. DEVEDORES: Domingos de Moraes e Iraná da Silva Moraes. CREDOR: Banco do 

Brasil S/A. PENHORA pelo Cart° 2ªCivil local-Proc. 580/96-Carta Precatória. AV-04: CEDENTE: Banco do Brasil 

S/A, CESSIONÁRIA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. TÍTULO: 

Cessão de Créditos, pelo 6° Tabelionato de Notas da cidade e comarca de Campina-São Paulo. Valor: 6.793.243,21. 

3- Matrícula n° 6.580. Fazenda Formoso. Características e confrontações: uma propriedade rural denominadas 

Fazenda Formoso, deste município, com a seguinte descrição georreferenciada: área: 38,9256ha com as seguintes 

divisas e confrontações: "Inicia-se a descrição desse perímetro no vértice BY5-M-0795, de coordenadas 

N=8.102.489,956 e E=537.772,450, cravado na confrontação com a Fazenda Formoso de propriedade de Geraldo P. 

de Moraes, Código INCRA: 3.159.943-5, e área remanescente da Faz. Formoso, Matrícula: 946, deste, segue, 

confrontando com área remanescente da Faz. Formoso, Matrícula: 946, com o azimute de 113°28'06" e distância de 

384,97m, indo até o vértice virtual BY5-V-0026, de coordenadas N=8.102.336,646 e E=538.125,574, deste, segue, 

confrontando com área remanescente da Faz. Formoso, Matrícula: 3.060, com o azimute de 200°55'18" e distância de 

876,06m, indo até o vértice virtual BY5-V-0027, de coordenadas N-8.101.518,342 e E=537.812,739, deste, segue, 

área remanescente da Faz. Formoso, Matrícula: 2.727, com o azimute de 274°51'37" e distância de 457,74m, indo até 

o vértice BY5-M-0796, de coordenadas N=8.101.557,125 e E=537.356,642, deste, segue, confrontando com a 

Fazenda Formoso de propriedade de Geraldo P. de Moraes, Código INCRA: 3.159.943-5, com o azimute de 24°01'29" 

e distância de 1.021,31m, indo até o vértice BY5-M-0759, ponto inicial da descrição desse perímetro.  

CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA: Este imóvel possui mais ou menos 1 alqueires e 40 litros de reserva e o 

restante estão ocupado por capim e lavoura. Atribuo o valor do hectare desta área por R$61.984,00, perfazendo o total 

de : R$2.412.727,20. ÔNUS: AV-01: Matrícula esta efetuada, nos termos o requerimento dirigido a esta Cartório, 

pelo proprietário Sr. Domingos de Moraes. Certificando que a poligonal referente ao memorial descritivo do imóvel 

propriedade do Ar. DOMINGOS DE MORAES, GEORREFERENCIANDO não se sobrepõe a nenhuma outra 

poligonal constante de seu cadastrado e que a execução foi efetuada em atendimento às especificações técnicas 

estabelecida na Norma Técnica para Georreferenciamento de imóveis. AV-02: A reserva legal deste imóvel está 

averbada sob n° matr.946. AV-03: ÔNUS: N° R-03-3807. Data: 03/12/96. Devedores: Hélio de Souza Ferro; Ivan de 

Souza Ferro e Domingos de Moraes. CREDOR: Banco do Estado de Goiás S/A. PENHORA, pelo Cart° 2ª Civil local, 

Proc. R-04: DEVEDOR: Domingos de Moraes, Irana da Silva Moraes. CREDOR: Banco do Brasil S/A. Título: 

PENHORA. Extraído dos Autos n° 289/1996, protocolo 960160988, -16098-23.1996.8.09.051- da 7ª Vara Cível da 

Comarca de Goiânia-GO, Valor: R$285.536,06. AV-05: CEDENTE: Banco do Brasil S/A, CESSIONÁRIA: 

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. TÍTULO: Cessão de Créditos, pelo 

6° Tabelionato de Notas da cidade e comarca de Campina-São Paulo. Valor: 6.793.243,21.  

CONFORME AVALIAÇÃO DESCRITA DESTAS 3 GLEBAS: Benfeitorias existentes nestas 3 glebas: uma casa de 

morada, toda reformada, com 2 quartos, uma sala, uma cozinha, uma área, um banheiro, piso de cimento, coberta com 

telhas francesas, água encanada, energia elétrica, quintal fechado com arame e postes de aroeira, onde encontra-se um 

pomar. Um poço artesiano, com uma caixa d'agua tipo taça, com capacidade para 10.000 litros. Um paiol, sendo as 

paredes de tábua, piso de cimento coberto com telhas francesas. Um curral com 6 compartimentos, construído com 

mancos de aroeira e cabo de aço, sendo que um compartimento é coberto com telhas francesas, mais uma seringa e 

um tronco, ambos construídos com mancos de aroeira e vigotas e cobertos com telhas francesas. Uma casinha, a qual 

é usada para abrigar um triturador, construída de paredes de tábuas e coberta com telhas francesas e piso de cimento. 

Dez cochos de aroeira, cobertos com telhas francesas (Os dez chochos foram arrancados para o plantio de lavoura no 

local). 16Kms de cercas de 5 fios de arame liso e postes de aroeira, com espaçamento de 3,5m de um poste no outro 

e esticadores de aroeira com espaçamento de 250m de um esticador no outro, que se encontram nas divisas e dividindo 

10 pastos. Assim sendo: 7.680m de cercas construídas nas divisas e 8.320m de cercas dividindo pastos. 3 represas 

com mais ou menos 20m de aterro cada uma.  

BENFEITORIAS EXISTENTES NESTAS 3 GLEBAS DE TERRAS: Valor: R$ 60.000,00:Valor: R$ 

100.000,00;Valor: R$ 16.000,00;Valor: R$ 160.000,00;Valor: R$ 6.000,00;Os cochos foram arrancados. 

Considerando-se o custo atual para construção de um Km de cerca de arame liso no padrão das que estão sendo 

avaliadas o valor de R$15.000,00 e considerando Uma depreciação de 40% do valor atual, em virtude do estado de 

conservação das referidas cercas, avalio as cercas de arame destas três glebas de terras da seguinte maneira: 7.680 

metros de cercas construídas nas divisas, assim sendo avalio a metade destas cercas por serem construídas nas divisas 

por R$ 69,120,00 e 8.320 metros de cercas construídas dividindo pastos avalio por, R$149.960,00. Soma o Item 4.7- 

Valor: R$218.880,00. Valor: R$ 90.000,00: Soma as benfeitorias o total de R$650.880,00; Soma os três imóveis e as 

benfeitorias o total de: R$ 23.643.559,67. OBS. De acordo com o Art. 681, Parágrafo único do CPC, informo que esta 

gleba de terras é acessível a urna cômoda divisão, porém, para que haja um desmembramento de uma área da mesma 

é necessário a utilização de serviço de agrimensura.  

4- Matrícula n° 6.576. Fazenda Formoso. Características e confrontações: Uma propriedade rural denominada 

Fazenda Formoso, deste município, com a seguinte descrição georreferenciada: Área: 1.367,2740ha com as seguintes 

divisas e confrontações: "Inicia-se a descrição desse perímetro no vértice BY5-M-0783, de coordenadas 

N=8.106.070,684m, e E=538.758,086m, cravado na margem direita do Rio Formoso e na confrontação com a Fazenda 



Xistolândia de propriedade de Vanderlisa Alves de Oliveira, Código INCRA n°933.058.003.859-2, deste, segue pela 

margem direita do referido Rio a jusante com os seguintes azimutes e distâncias: com o azimute de 145°10'36"  e 

distância de 342,99m, indo até o ponto BY5-P-0829, de coordenadas N=8.105.789,118m e E=538.953,950m; deste, 

segue, com o azimute de 121°40'12" e distância de 70,62m, indo até o ponto BY5-P-0830, de coordenadas 

N=8.105.752,043m e E=539.014,050m; deste, segue, com o azimute de 121°34'47" e distância de 136,51m, indo até 

o ponto BY5-P-0831, de coordenadas N=8.105.680,554m e E=539.130,346m; deste, segue, com o azimute de 

050°39'17" e distância de 35,01m, indo até o ponto BY5-P-0832, de coordenadas N=8.105.702,748m e 

E=539.157,418m; deste, segue, com o azimute de 114°16'19" e distância de 129,44m, indo até o ponto BY5-P-0833, 

de coordenadas N=8.105.649,541m e E=539.275,413m; deste, segue, com o azimute de 026°26'02" e distância de 

38,48m, indo até o ponto BY5-P-0834, de coordenadas N=8.105.683,998m e E=539.292,543m; deste, segue, com o 

azimute de 107°45'21" e distância de 111,31m, indo até o ponto BY5-P-0835, de coordenadas N=8.105.650,053m e 

E=539.398,550m; deste, segue, com o azimute de 153°26'10" e distância de 67,87m, indo até o ponto BY5-P-0836 

de coordenadas N=8.105.589,346m e E=539.428,902m; deste, segue, com o azimute de 213°45'28" e distância de 

53,92m, indo até o ponto BY5-P-0837, de coordenadas N=8.105.544,521m e E=539.398,942m, ocupado na margem 

direita do Rio Formoso; deste, segue confrontando com área remanescente da Faz. Formoso, Matrícula/ Transcrição: 

946, com o azimute de 217°25'15" e distância de 3.229,08m, indo até o vértice BY5-M-0794, de coordenadas 

N=8.102.980,003m e E=537.436,748m; deste, segue confrontando com a Fazenda Formoso de propriedade de 

Geraldo Pereira de Moraes, Código INCRA n°3.159.943-5, com o azimute de 237°04'10" e distância de 33,27m, indo 

até o vértice BY5-M-0820, de coordenadas N=8.102.961,917m e E=537.408,824m, cravado ma cabeceira do Córrego 

do Arroz; deste, segue pela margem direita do referido Córrego a jusante com os seguintes azimutes e distâncias: com 

o azimute de 220°06'21" e distância de 275,57m, indo até o ponto BY5-P-0859, de coordenadas N=8.102.751,146m 

e E=537.231,302m; deste, segue, com o azimute de 246°32'59" e distância de 458,48m, indo até o ponto BY5-P-0860, 

de coordenadas N=8.102.568,695m e E=536.810,693m; deste, segue, com o azimute de 253°37'32" e distância de 

393,11m, indo até o ponto BY5-P-0861, de coordenadas N=8.102.457,874m e E=536.433,532m, ocupado na barra 

do Córrego do Arroz com o Córrego lajeado; deste, segue pela margem direita do Córrego Lajeado a montante com 

o azimute de 308°51'51" e distância de 194,95m, passando pelo ponto BY5-P-0862, de coordenadas N-

8.102.580,201m e E=536.281,736m; deste, seguindo com o azimute de 299°08'59" e distância de 428,24m, indo até 

o vértice virtual BY5-V-0019, de coordenadas N=8.102.788,795m e E=535.907,732m, projetado na margem esquerda 

do Córrego Lajeado; deste, segue confrontando com a Fazenda Formoso de propriedade de Sebastiana de Moraes, 

Código INCRA n°933.058.006556-5, passando pelos seguintes vértices e com os seguintes azimutes e distâncias: 

com o azimute de 234°17'19" e distância de 60,00m, indo até o vértice BY5-M-0793, de coordenadas 

N=8.102.753,773m e E=535.859,014m; deste, segue, com o azimute de 234°17'18" e distância de 171,80m, indo até 

o vértice BY5-M-0792, de coordenadas N=8.102.653,493m e E=535.719,520m; deste, segue, com o azimute de 

242°19'03" e distância de 136,20m, indo até o vértice BY5-M-0791, de coordenadas N=8.102.590,218m e 

E=535.598,910m; deste, segue, com o azimute de 249°47'03" e distância de 289,82m, indo até o vértice BY5-M-

0790, de coordenadas N=8.102.490,069m e E=535.326,945m; deste, segue, com o azimute de 253°08'20" e distância 

de 1.361,11m, indo até o vértice BY5-M-0789, de coordenadas N=8.102.095,273m e E=534.024,351m; deste, segue 

confrontando com a Fazenda Formoso de propriedade de Ernani Lemes de Rezende, Código INCRA 

n°933.058.006.971-4, com o azimute de 340°33'23" e distância de 643,75m, passando pelo vértice BY5-M-0788, de 

coordenadas N=8.102.702,311m e E=533.810,059m; deste, seguindo com o azimute de 351°07'51" e distância de 

458,47m, indo até o vértice BY5-M-0787, de coordenadas N=8.103.155,303m e E=533.739,3711m; deste, também 

na mesma confrontação, seguindo com o azimute de 351°07'47" e distância de 25,00m, indo até o vértice virtual BY5-

V-0018, de coordenadas N=8.103.180,004m e E=533.735,516m, projetado na margem direita do Córrego  José 

Correia; deste, segue pela margem esquerda do referido Córrego a jusante com os seguintes azimutes e distâncias: 

com o azimute de 282°04'21" e distância de 451,70m, indo até o ponto BY5-P-0827, de coordenadas 

N=8.103.274,477m e E=533.293,803m; deste, segue, com o azimute de 257°12'32" e distância de 252,52m, indo até 

o ponto BY5-P-0826, de coordenadas N=8.103.218,570m e E=533.047,550m; deste, segue, com o azimute de 

245°42'21" e distância de 197,85m, indo até o vértice BY5-M-0822, de coordenadas N=8.103.137,169m e 

E=532.867,217m, cravado na margem esquerda do Córrego José Correia; deste, segue confrontando com a Fazenda 

Formoso de propriedade de Tereza de Moraes, Código INCRA n°933.058.003.875-4, com o azimute de 349°26'50" 

e distância de 1.210,64m, indo até o vértice BY5-M-0821, de coordenadas N=8.104.327,328m e E=532.645,498m; 

deste, seguindo com o azimute de 349°26'50" e distância de 50,00m, indo até o vértice virtual BY5-V-0017, de 

coordenadas N=8.104.376,482m e E=532.636,341m, projetado na margem direita do Córrego Lajeado; deste, segue 

pela margem direita do referido córrego a jusante com os seguintes azimutes: com o azimute de 082°00'23" e distância 

de 221,48m, indo até o ponto BY5-P-0825, de coordenadas N=8.104.407,281m, e E=532.855,666m; deste, segue, 

com o azimute de 032°03'32" e distância de 55,18m, indo até o ponto BY5-P-0824, de coordenadas 

N=8.104.454,048m e E=532.884,956m; deste, segue, com o azimute de 072°35'39" e distância de 63,70m, indo até o 

ponto BY5-P-0823, de coordenadas N-8.104.473,104m e E=532.945,742m; deste, segue, com o azimute de 

155°47'36" e distância de 48,69m, indo até o ponto BY5-P-0822, de coordenadas N=8.104.428,696m e 



E=532.965,706m; deste, segue, com o azimute de 058°14'36" e distância de 176,90m, indo até o ponto BY5-P-0821, 

de coordenadas N=8.104.521,799m e E=533.116,120m; deste, segue, com o azimute de 003°19'07" e distância de 

76,08m, indo até o ponto BY5-P-0820, de coordenadas N=8.104.597,750m e E=533.120,524m; deste, segue, com o 

azimute de 082°55'00" e distância de 16,58m, indo até o ponto BY5-P-0819, de coordenadas N=8.104.599,795m e 

E=533.136,981m; deste, segue, com o azimute de 069°47'50" e distância de 433,42m, indo até o ponto BY5-P-0818, 

de coordenadas N=8.104.749,473m e E=533.543,734m; deste, segue, com o azimute de 085°03'57" e distância de 

542,12m, indo até o ponto BY5-P-0817, de coordenadas N=8.104.794,553m e E=534.065.909m; deste, segue, com o 

azimute de 112°05'58" e distância de 553,06m, indo até o vértice BY5-M-0786, de coordenadas N=8.104.586,485m 

e E=534.578,335m, cravado na margem esquerda do Córrego Lajeado; deste, segue confrontando com a Fazenda 

Lusitana de propriedade de Armando Antônio Martins, Código INCRA n°433.077.423, com o azimute de 070°31'55" 

e distância de 1.037,00m, indo até o vértice BY5-M-0785, de coordenadas N=8.104.932,097m e E-535.556,046m; 

deste, segue confrontando com a Fazenda Formoso de propriedade de Carlos Virgilio F. Moraes, CÓDIGO INCRA 

n°933.058.003.859-2, com o azimute de 070°29'35" e distância de 1.334,01m, indo até o vértice BY5-M-0784, de 

coordenadas N=8.105.377,549m e E=536.813,482m; deste, segue confrontando com a Fazenda Xistolândia de 

propriedade de Vanderlisa Alves de Oliveira, Código INCRA n°933.058.003.859-2, com o azimute de 070°22'55" e 

distância de 2.064,44m, indo até o BY5-M-0783; Ponto inicial da descrição desse perímetro. CONFORME 

AVALIAÇÃO DESCRITA NESTA GLEBA DE TERRAS: Este imóvel possui mais ou menos 56 alqueires de reserva 

e o restante estão ocupados por capim e lavoura. Atribuo o valor do hectare desta área por R$61.984,00, perfazendo 

o total de: R$84.749.111,62. OBS. De acordo com o Art. 681, Parágrafo único do CPC, informo que esta gleba de 

terras é accessível a uma cômoda divisão, porém, para que haja um desmembramento de uma área da mesma é 

necessário a utilização de serviço de agrimensura. 30Kms de cercas com 5 fios de arame liso e postes de aroeira com 

espaçamento de 3,5m, de um posto no outro e esticadores de aroeira com espaçamento de 250m de um esticador no 

outro, construídas nas divisas e repartindo 9 pastos. Assim sendo: 14.725m de cercas construídas nas divisas e 

15.275m de cercas construídas dividindo pastos.6 cochos de aroeira, cobertos com telhas francesas e estrutura de 

madeira. (Obs) 3 cochos existentes anteriormente foram arrancados para plantio de lavouras. Um cocho de cimento 

com 180m de extensão. Cinco represas assim descriminadas: Uma represa construída na divisa com Ricardo Elias da 

Silva no Córrego Lajeado, com 480m de aterros, com 19,36há de espelho d'água, com uma mata-burro de ferro de 

4m assentado em um ladrão de represa e 12 manilhas de um metro cada uma assentadas no outro ladrão da represa e 

uma descarga de fundo com registro de 200mm. Uma represa constuída no Córrego do Arroz, na divisa com Geraldo 

Pereira de Moraes, com 100m de aterro. 2 represas na cabeceira da estrada com 150m de aterros cada uma. Uma 

represa na cabeceira do rego, com 70m de aterros. Uma casa sede, de alvenaria, coberta com telhas plãns, estrutura 

de madeira, forrada com gesso, piso de cerâmica, com 4 quartos, sendo um dos quartos com banheiro, um banheiro 

social, 2 salas, 2 áreas externas, uma cozinha, uma garagem e um quarto de despejo. Uma área construída no fundo 

da casa, cobrindo uma bica d'água, coberta com telhas francesas, estrutura de madeira, piso de cimento queimado e a 

bica d'água com 8m de comprimento de cimento e revestida de cerâmica. Um barracão de alvenaria com 96 m² de 

área construída, paredes de tijolos, coberto com canaletas de eternit, piso de cimento rústico, mais 2 cômodos de 20m² 

cada um, construídos em alvenaria, cobertos com telhas plans, piso de cimento queimado, os quais encontram-se 

acoplados ao barracão. Uma caixa d'água tipo taça de 4.000 litros, assentada no patio da sede. Uma casa sede de 

alvenaria, coberta com telhas plãn, estrutura de madeira, sem forro, piso de cimento queimado, sendo 5 quartos, 2 

salas, 1 cozinha, 1 despensa e um banheiro social. Uma casa cobrindo uma bica d'água (bica de aroeira), estrutura de 

madeira, telhas francesas e piso de cimento queimado. Um barracão de despejo com 65m² de área construída, com 6 

cômodos e mais um banheiro, construído em alvenaria, telhas francesas, estrutura de madeira e piso de cimento 

queimado. 3 casas para colonos construídas em alvenaria, cobertas com telhas plãns, estrutura de madeira, piso de 

cimento queimado, com 2 quartos, uma sala, uma cozinha, um banheiro e uma área de serviço, e um quintal fechado 

de arame liso e postes de aroeira. Um curral com 8 compartimentos, sendo dois compartimentos cobertos com telhas 

francesas, estrutura de madeira (150m² de cobertura), piso de concreto, cercados com tábuas e mancos de aroeira, 5 

compartimentos sem cobertura, cercado com tábuas e mancos de aroeira e piso de chão e um compartimento sem 

cobertura , cercado com tábuas e mancos de aroeira e piso de chão e um compartimento sem cobertura, fechado de 

cordoalha e mancos de aroeira, piso de chão. Uma seringa acoplada em um tronco e em seguida uma balança 

eletrônica, cobertos com telhas eternit, estrutura de madeira, piso de concreto, fechados de vigotas e mancos de 

aroeira. Um embarcador cercado com vigotas e mancos de aroeira e piso de tábuas de aroeira e finalmente uma manga 

de 200m² fechada com tábuas e mancos de aroeira. Um barracão para abrigar máquinas, com 100m² de área construida, 

esteios de aroeira, estrutura de madeira, coberto com telhas francesas, piso de chão batido com dois cômodos dentro 

do barracão fechado de tábuas. Um tanque para combustível de 10.000 litros, com uma bomba de abastecimiento 

elétrica e medidor eletrônico. Um barracão em alvenaria, coberto com canaletas de eternit, com 72m² de área, piso de 

concreto, fechado de tijolo, usado como graneleiro. Um barracão construído com placas de cimento, coberto com 

telhas francesas, estrutura de madeira, piso de cimentos, usado como paiol. Um chiqueiro de alvenaria, coberto com 

telhas francesas, estrutura de madeira, piso de cimento com 30m² de área. Um mangueiro com 9,65há de área, cercado 

com lasca de aroeira em pé, onde existe uma maternidade de 16m², cercada de lasca de aroeira em pé, coberta com 



telhas eternit, estrutura de madeira e piso de cimento rústico. Uma galinheiro com 25m² de área, construído de 

alvenaria e tela, coberto com telhas plãns, estrutura de madeira e piso de cimento. Uma barracão de alvenaria, com 

30m² de área, coberto com telhas francesas, estrutura de madeira, piso de concreto onde abriga dois trituradores, uma 

máquina de beneficiar arroz e um engenho.  

ÔNUS: AV-01: Matrícula esta efetuada, nos termos o requerimento dirigido a esta Cartório, pelo proprietário Sr. 

Domingos de Moraes. Certificando que a poligonal referente ao memorial descritivo do imóvel propriedade do Ar. 

DOMINGOS DE MORAES, GEORREFERENCIANDO não se sobrepõe a nenhuma outra poligonal constante de 

seu cadastrado e que a execução foi efetuada em atendimento às especificações técnicas estabelecida na Norma 

Técnica para Georreferenciamento de imóveis. AV-02: A reserva legal deste imóvel está averbada sob n° matr.148. 

AV-03: HIPOTECAS. R-04 CREDOR: Banco do Brasil S/A, valor: Cr$451.270,00, pagáveis em 20 de julho de 

1.985; R-05 data:12.01.77. CREDOR: Banco do Brasil S/A no valor de Cr$4.528.080,00, pagáveis e, 20 de julho de 

1.998; R-12, data: 19.02.79, CREDOR: Banco do Brasil S/A, no valor de Cr$143.453,00 pagáveis em 20.02.1982; R-

15: data: 09.12.96, CREDOR: Banco do Brasil S/A, PENHORA extraído pelo Cart° 2ª Civili local-Proc. 580/96, 

Carta Precatória, DEVEDOR: Domingos de Moraes e Iraná da Silva Moraes, toda a área constante da matr.148, valor: 

R$1.369.727,09; AV-17, a favor de Ricardo Elias da Silva. AV-04: CEDENTE: Banco do Brasil S/A, 

CESSIONÁRIA: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VIII S.A. TÍTULO: Cessão 

de Créditos, pelo 6° Tabelionato de Notas da cidade e comarca de Campina-São Paulo. Valor: 6.793.243,21. 

CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS: Os Imóveis estão localizados no município de Paraúna-Go, à 43Km da cidade 

de Paraúna e 5Km da rodovia GO- 050 que liga Paraúna- Montividiu , em uma região de grande exploração agrícola 

deste município, com à altitude de 645 metros. Trata-se de solo que vem sendo cultivado há vários anos, onde tem 

sido aplicada alta tecnologia, possuem o solo vermelho e vermelho amarelo, de alta fertilidade, topografia plana e 

levemente inclinado, sem pedregosidade, apresentam recursos hídricos naturais, como o Córrego Arroz, Zé Correa e 

Lajeado e Rio Formoso, possuindo também represas artificiais , os dois imóveis são calcariados , com curvas de nível, 

apropriados para o plantio de soja, arroz, milho, algodão, cana-de-açúcar, pastagem, etc. e atualmente encontra-se 

sendo explorado com agricultura, pecuária de corte e leite; e, área de preservação ambiental. As divisas e 

confrontações dos imóveis estão descritas nas Certidões de Registros anexas dos autos.  

VALOR DE TOTAL DA AVALIAÇÃO R$ 111.795.146,29(cento e onze milhões setecentos e noventa e cinco 

mil cento e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos) sendo este o valor do primeiro leilão. Valor do bem 

em segundo leilão:  R$ 55.897.573,15(cinquenta e cinco milhões oitocentos e noventa e sete mil quinhentos e setenta 

e três reais e quinze centavos). 

Tem preferência a arrematação em conjunto, caso não haja lances em conjunto, será na sequencia aberto o leilão das 

matrículas em separado. Ficando a cargo do arrematante a verificação exata das áreas e a possibilidade de 

desmembramento.   

INTIMAÇÃO:Ficam desde logo intimados os EXECUTADOS: DOMINGOS DE MORAES, IRANA DA SILVA 

MORAES, IGOR DA SILVA MORAES por sua advogada Thais Lorrana do Nascimento OAB/GO 41485 

 

PARAUNA, 06 de Maio de 2022. 
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CAMILLA CORREIA VECCHI AGUIAR 

LEILOEIRA PÚBLICA 

JUCEG 057 

  

  

  

  

 


