
 
  
 
 
 
 

 
 
 

EDITAL DE LEILÃO 
 
DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 15 de DEZEMBRO de 2020 às 14h. 
LOCAL: Rede Mundial de Computadores no sítio www.hammer.lel.br. 
 

RODRIGO SCHMITZ, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCEG sob 
n°. 069/2019, devidamente autorizado pelo(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas, Meio Ambiente e Registros Públicos da 
Comarca de Jataí/GO, venderá em público LEILÃO ELETRÔNICO (art. 879, inc. II, do CPC), 
com encerramento no dia, hora e local acima citados, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir 
relacionado(s). 
 
01) Processo 0041646-74.2003.8.09.0093 - Exequente: Cooperativa Mista dos Produtores 
Rurais do Sudoeste Goiano Ltda. - COMIGO / Executado: NETL Clube Hotel Fazenda Recanto 
das Águas / Bem(ns): A fração ideal de 8,5 Alqueires, inserida dentro da parte de terras 
com área de 413,60,70 hectares, situada em Jataí/GO, na Fazenda Pombal e Pombalinho, com 
as seguintes divisas e confrontações: começa em um marco cravado junto a uma cerca de 
arame, na margem direita do ribeirão Pombalinho, daí com o rumo de 79º10'SW, segue pela 
cerca de arame até o marco cravado junto a cerca de arame do perímetro, na distância de 
1535, dividindo até este ponto com José Advincula de Almeida e Carlos Jesus de Almeida, 
daí, com o rumo de 03º20'SW, vai ter o marco na distância de 330m, daí, com o rumo de 
10º05'SE, vai ter o marco na distância de 910m, dividindo até este ponto com Augustinho 
Ferreira Portela, daí com o rumo de 50º30'SE, vai ter a margem do córrego do Pombalinho, 
na distância de 1594m, dividindo até este ponto com Dorvalin Rosa Pinheiro, daí pelo 
córrego do Pombalinho acima, até a barra da cabeceira do Galheiro, daí pela cabeceira do 
Galheiro acima, até o marco na extremidade de uma cerca de arame em sua nascente, daí, 
pela cerca e arame, com o rumo 85º00'SE, vai ter o marco na distância de 110m, dividindo 
até este ponto com sucessores de Lauriston Vilela e Lázaro Flavioano de Moraes, daí com o 
rumo 21º30'NE, vai ter o marco na distância de 1519m, dividindo até este ponto com 
sucessores de Lauriston Vilela, daí com o rumo de 75º47'NW, vai ter o marco na distância 
de 1066m, sendo que nesta última linha confronta com José Advincula de Almeida, por uma 
cerca de arame, daí com o marco rumo de 07º05'SW, vai ter o marco na distância de 360m, 
daí com o rumo de 79º35'NW, vai ter o marco na margem do ribeirão Pombalinho abaixo até o 
marco em sua margem esquerda, dividindo até este ponto com Clarindo Cabral de Assis, daí, 
com o rumo de 85º00'SE, vai ter o marco na distância de 250m, daí, com o rumo de 
64º25'SE, vai ter o marco na distância de 935m, daí, com o rumo de 13º301SW, vai ter o 
marco na distância de 488m, daí com o rumo 75º35'SW, vai ter o marco na distância de 
987m, cravando a margem esquerda do ribeirão Pombalinho, daí, pelo ribeirão Pombalinho 
acima até o marco em sua margem direita, daí com o rumo de 51º35'NW vai ter o marco na 
distância 685m, daí, com o rumo de 87º10'NE, vai ter o marco a margem do ribeirão 
Pombalinho, na distância de 620m, daí, pelo ribeirão Pombalinho acima até a Barra da 
Cabeceira da Matinha, dividindo até este ponto com Omar Cabral de Assis, daí, pela 
Cabeceira da Marinha até o marco em sua margem direita, dividindo até este ponto com 
Clarindo Cabral de Assis, daí com o rumo de 33º15'SW, vai ter o marco na distância de 
410m, daí com o rumo de 45º40'SW, vai ter o marco na distância de 482m, daí com o rumo de 
51º35'NW, vai ter o marco na distância de 70m, daí com o rumo de 05º40'NW, vai ter o 
marco na distancia de 70m, daí com o rumo de 05º40'NW, vai ter o marco a margem da 
cabeceira da Matinha de 542m, daí pela cabeceira da Matinha abaixo, até a barra de uma 
cabeceira em sua margem esquerda, dividindo até este ponto com Liomar Cabral de Assis, 
daí pela referida cabeceira acima até o marco em sua margem, daí com o rumo 55º05'NE, vai 
ter o marco na distância de 308m, daí com o rumo de 88º35'SE, vai ter ao marco na margem 
direita do ribeirão Pombalinho, na distância de 638m, dividindo até este ponto com 
Clarindo Cabral de Assis, daí, pelo ribeirão Pombalinho acima, até o marco ponto de 
partida, dividindo até este ponto com João Batista Ferreira e José Advincula de 
Almeida, cadastrado no INCRA sob o nº 0000197122137, com área de 413,6 hectares; 
matriculada sob o nº 29.099 no CRI de Jataí/GO, avaliada a fração ideal de 8,5 
Alqueires em R$595.000,00, com as seguintes benfeitorias: Casa 01, composta por tres 
suítes, uma sala de visitas, uma cozinha, area de serviços, varanda ampla em forma de L, 
piso ceramica, abertura tipo venezianas, forro de cedrinho, coberturas de telha francesa, 
em alvenaria, com aproximadamente 200m² de area edificada, avaliada em R$190.000,00; Casa 
02, composta por tres suites, uma sala de visitas, uma cozinha ampla, copa, varanda, piso 
ceramico, forro de cedrinho, aberturas tipo venezianas cobertas de telha francesa, feita 
em alvenaria com aproximadamente 200m² de área edificada, avaliada em R$190.000,00; 22 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

Chalés, compostos por uma suite, uma sala conjugada com cozinha, banheiro social, garagem 
com churrasqueira, piso de ceramica, forro misto de cedrinho e PVC, aberturas tipo 
veneziana, cobertura de telha francesa, em alvenaria com aproximadamente 65m² de area 
edificada, avaliado cada em R$50.000,00, totalizando R$1.100.000,00; 02 Chalés, compostos 
por uma suite, uma sala, uma cozinha, banheiro social, garagem com churrasqueira, piso 
ceramico, forro misto de cedrinho e PVC, abertura tipo veneziana, cobertura de telha 
francesa, feita de alvenaria com aproximadamente 95m² de area edificada, avaliado cada em 
R$73.000,00, totalizando R$146.000,00; Um amplo restaurante, feito em alvenaria, telhas 
francesas, com piso rustico, banheiros masculino e feminino, com aproximadamente 700m², 
avaliado em R$455.000,00; Um salão de jogos com bar, feito em alvenaria, telhas 
francesas, com piso rustivo, banheiros masculino e feminino com aproximadamente 400m², 
avaliado em R$260.000,00; Um salão para eventos, feito em alvenaria, telhas francesas, 
com piso rustico, banheiros masculino e feminino, com aproximadamente 500m², avaliado em 
R$325.000,00; Uma piscina grande, feita em alvenaria, com azulejos, com tobogã adulto e 
infantil, capacidade para 300/400 pessoas, avaliado em R$100.000,00; 12 tanques para 
peixes, avaliado cada em R$7.000,00, totalizando R$84.000,00; 5km de rede de energia 
trifasica, avaliado em R$135.000,00; Substação mais ou menos 150KVA, avaliada em 
R$33.600,00; Vários poços artesianos para abastecer toda a parte dos chalés e a parte 
comum das edificações; Pomar em torno das edificações (pés de manga, caju, jabuticaba, 
laranja, mexerica, goiaba, dentre outras plantações também do cerrado); Gramado na 
entrada de acesso e em torno das edificações e chalés. AVALIAÇÃO (terreno e 
benfeitorias): R$3.613.600,00. OBS.1: Junto à matrícula do imóvel (atualizada até 
14.09.2020) consta registrado: Proprietário Nelson Antonio da Silva, casado com 
Sebastiana Ferreira da Silva (R. e R.1); Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A sobre a 
área de 80,77 hectares (R. e AV.14); Contrato particular de compra e venda com pacto de 
retrovenda de 8 Alqueires, tendo como adquirente Valdivino da Silva Barrinha, casado com 
Neirimar Freitas Silva (R.2); Averbação de reserva legal (82ha, 72a, 14ca) (AV.3); 
Averbação para constar que Lazaro Ferreira Portela comprou de Nelson Antonio da Silva a 
área de 48ha.40a.00ca (AV.); Averbação para constar que Elismar de Almeida Cunha comprou 
de Nelson Antonio da Silva a área de 54ha.49a.35ca (AV.); Averbação para constar que 
Agostinho Ferreira Portela comprou de Nelson Antonio da Silva a área de 174ha.24a.00ca 
(AV.); Penhora em favor do processo 725/2008, Protocolo 200802290048 da 1º Vara Cível de 
Jataí/GO (R.6 e R.12); Averbação para constar que Valdivino da Silva Barrinha comprou de 
Nelson Antonio da Silva a área de 38ha.72a.00ca. (AV.10); Penhora sobre a área de 41,14ha 
em favor do processo 47749-38.2011.4.01.3500 da 7ª Vara Federal de Goiânia/GO (R.11); 
Penhora em favor do processo 0041646-74.2003.8.09.0093 da 2ª Vara Cível, Faz. Pub. Reg. e 
Amb. de Jataí/GO - presentes autos (R.13); Averbação da ação de adjudicação compulsória 
em favor de Agostinho Ferreira Portela conforme instrumento de venda e compra de 08 
alqueires, correspondente à 38ha.72a. (AV.15); Penhora em favor do processo 0041635-
45.2003.8.09.0093 da 1ª Vara Cível de Jataí/GO (R.16). OBS.2: Conforme Laudo de Avaliação 
(movimentação 3, arquivo 57), o imóvel localiza-se na Rodovia Jataí-Caçu, pelo asfalto 
mais ou menos 43km no distrito de Naveslândia, vira-se esquerda mais 04km pela estrada 
vicinal e chega-se ao local, considerado área rural, sendo clube hotel fazenda, destinado 
ao lazer e descanso, construído ha mais de 20 anos. OBS.3: Tendo em vista que as 
benfeitorias certificadas no Laudo de Avaliação não encontram-se averbadas na matrícula, 
despesas com eventual regularização junto aos órgãos competentes (Prefeitura, INSS, 
Registro de Imóveis, Etc.) correrão por conta do arrematante.  
 
02) Processo 0192184-09.1999.8.09.0093 - Exequente: Antonio Ademar dos Santos / 
Executado: Luiz Carlos Miranda / Bem(ns): Um terreno urbano para construção, situado em 
Jataí/GO, no loteamento denominado Jardim Maximiano, à avenida Voluntários da Patria, 
designado por Lote 04, Quadra 15, medindo 12,50m de frente e fundo por 30,00m de cada 
lado; com a área de 375,00m²; limita a direita com o lote 05, à esquerda com o lote 03 e 
ao fundo com o lote 27; edificado com uma casa residencial, possuindo: uma área em "L" 
com garagem para dois veículos, uma sala, uma cozinha pequena, três quartos, um banheiro, 
uma área na frente, toda em cerâmica bem antiga e desgastada, em laje, com janelas e 
portas venezianas. No fundo há uma edícula, com uma sala, uma cozinha, um quarto e um 
banheiro com cerâmica antiga e forro PVC (Laudo de Avaliação Mov. 16); matriculado sob nº 
20.365 no CRI de Jataí/GO. AVALIAÇÃO (terreno e benfeitoria): R$230.000,00. OBS.1: Junto 
à matrícula do imóvel (atualizada até 30.09.20) consta registrado: Proprietário Luiz 
Carlos Miranda, casado com Eni Carneiro Miranda (R.1); Hipoteca em favor de Soagro 
Sociedade Agro Pecuária Ltda. (R.5); Penhora em favor do processo 199901921849 da 2ª Vara 
Cível de Jataí/GO - presentes autos (R.6). OBS.2: Tendo em vista que a benfeitoria 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

certificada no Laudo de Avaliação não encontra-se averbada na matrícula, despesas com 
eventual regularização junto aos órgãos competentes (Prefeitura, INSS, Registro de 
Imóveis, Etc.) correrão por conta do arrematante.  
 
REGULAMENTO: 1) DA PARTICIPAÇÃO NA HASTA PÚBLICA: 1.1) O interessado em participar do 
leilão deverá cadastrar-se previamente na rede mundial de computadores através do sítio 
www.hammer.lel.br, de modo gratuito, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro 
horas) da data/hora do encerramento do evento, ficando o interessado responsável civil e 
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, 
oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará documentos e aceitará as 
condições de participação, registro de lance e venda previstas no Edital, no Contrato de 
Adesão Digital constante do sítio eletrônico, e nas demais normas que regulamentam a 
matéria. 1.2) Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório no ato 
do seu preenchimento anexar cópias dos documentos solicitados no sítio www.hammer.lel.br, 
quais sejam: a) se pessoa física: RG com CPF ou CNH e Comprovante de Residência (sendo 
casado, também Certidão de Casamento/Escritura Pública de Declaração de União Estável e 
RG com CPF ou CNH do cônjuge); b) se pessoa jurídica: Contrato Social 
Consolidado/Requerimento de Empresário/Ato Constitutivo/Documento Equivalente, RG com CPF 
ou CNH do Sócio-administrador e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ. 
1.3) A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, 
tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 1.4) A pessoa física 
e jurídica que tiver seu cadastro online aprovado, automaticamente estará outorgando 
poderes ao Leiloeiro Oficial para assinar em seu nome o Auto de Arrematação. 2) DO 
REGISTRO DE LANCE: 2.1) Para lançar, o interessado deve acessar a rede mundial de 
computadores através do sítio www.hammer.lel.br e logar-se informando o seu usuário e sua 
senha. Na sequencia, imediatamente deve clicar no leilão desejado e, na página carregada, 
conectar-se ao auditório virtual DÊ SEU LANCE. Somente dessa forma acompanhará o 
andamento do evento em tempo real, podendo registrar lance a qualquer instante. 2.2) 
Sobrevindo lance no minuto final do encerramento de um lote, haverá acréscimo de mais 
três minutos no cronômetro dele, e assim sucessivamente, para que todos os interessados 
tenham oportunidade de ofertar novos lances. 2.3) A disputa estendida em um lote não 
impede o fechamento dos demais, devendo o interessado acompanhar o cronômetro regressivo 
individual do lote que lhe interessa. Ou seja, não é condição para o fechamento do lote 
subsequente, a finalização do anterior. 2.4) O lance ofertado é irrevogável e 
irretratável, sendo que o usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu 
nome, pelo que o lance não pode ser anulado e/ou cancelado em nenhuma hipótese. 2.5) O 
lance eletrônico será concretizado no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da 
emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de 
dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro 
Oficial não se responsabiliza por lance ofertado que não seja recebido antes do 
fechamento do lote. 2.6) Para todos os efeitos, o horário de encerramento do 
evento/contagem regressiva do cronômetro individual do lote segue a hora oficial de 
Brasília. 2.7) O Leiloeiro Oficial dispõe de todos os lances captados e registrados 
durante o evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça 
uso da faculdade da desistência da arrematação, o juízo poderá, no intuito de aproveitar 
os atos já praticados, convocar os licitantes vencidos para que demonstrem seu interesse 
em prosseguir na execução na condição de arrematante. 2.8) O Leiloeiro Oficial poderá, a 
qualquer momento e a seu livre arbítrio, alterar o valor do incremento de cada lote. 3) 
DAS CONDIÇÕES DE VENDA: 3.1) Foi fixado como preço vil o valor correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 caput e parágrafo único, do CPC). 3.2) O 
pagamento do valor da arrematação dar-se-á à vista ou parcelado da seguinte forma: a) em 
até 30 (trinta) prestações mensais e sucessivas, para bens imóveis; b) em até 12 (doze) 
prestações mensais e sucessivas para bens móveis (art. 892 caput, do CPC). O depósito do 
valor integral do lance ou do valor da 1ª (primeira) parcela deve ocorrer no prazo máximo 
e improrrogável de 10 (dez) dias a contar da arrematação, e sendo arrematação parcelada, 
as demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, observando-se que a comissão do leiloeiro 
deverá ser paga imediatamente à vista. Em caso de arrematação parcelada, a carta de 
arrematação ou mandado para entrega será expedida somente após o último pagamento, 
facultando ao arrematante pedir a esse juízo que oficie o cartório de registro de imóveis 
que averbe o ocorrido para conhecimento de terceiros. No caso de parcelamento, as 
parcelas serão atualizadas pelo INPC e as guias mensais serão encaminhadas ao arrematante 
pelo leiloeiro, que informará nos autos o pagamento de cada parcela. 3.3) A comissão do 
Leiloeiro Oficial, que é paga à vista, obedece os seguintes patamares: 5% (cinco por 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante; para adjudicação, 1% (um por 
cento) sobre a avaliação, pelo exequente; e em caso de remição ou transação, 1% (um por 
cento) sobre a avaliação, pelo executado. 3.4) Esclarece-se que havendo dívida de 
IPTU/ITR sobre imóvel ou IPVA sobre veículo, o valor apurado no leilão servirá, em 
primeiro lugar, para o pagamento destas dívidas, conforme art. 130 do CTN c/c art. 908, § 
1º do CPC. 3.5) Em se tratando de bem imóvel, sua venda será "ad corpus". 3.6) E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. 

Informações pelos telefones (64) 3631 6795 / (64) 99654 8766 - Jataí/GO. 
Home Page: www.hammer.lel.br  E-mail: contato@hleiloes.com 

Jataí, 06 de outubro de 2020. 
 
 

RODRIGO SCHMITZ 
Leiloeiro Oficial 

 
 
PUBLICA-SE ATÉ DIA 09.12.2020. 
# código para internet: 2545 
 


