
 
  
 
 
 
 

 
 
 

EDITAL DE LEILÃO 
 
DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 26 de JULHO de 2021 às 15h. 
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 4ª Vara Cível, Família e Sucessões 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 0043303.80.2005.8.09.0093 - Exequente: Sylvio Cesar Soares / Executado: 
Bruno Santana Carvalho / Bem(ns): A fração de 1/3 (um terço) de uma casa residencial, 
situada em Jataí/GO, à Avenida Brasil, composta por 01 garagem, 01 alpendre, 01 sala de 
estar, 05 quartos, 01 sala de TV, 01 copa, 01 cozinha, 01 banheiro social e 01 área de 
serviço, toda forrada com instalação de água, luz e sanitária, edificada em terreno 
próprio que mede 18,50m de frente e de fundo, por 45,00m de cada lado, limitando à 
direita com José Furtado de Castro e Abel de Carvalho, à esquerda com Esmeralda Jajah 
Zaiden e sucessores de João Joaquim de Carvalho e ao fundo com a Loja Maçonica de 
Jataí/GO (R./Laudo de Avaliação - Mov. 40); matriculada sob o n. 14.161 no CRI de 
Jataí/GO. AVALIAÇÃO (fração de 1/3 de uma casa residencial): R$150.000,00. OBS.1: Junto à 
matrícula do imóvel (atualizada até 01.04.2021) consta registrado: Proprietários: Pedro 
de Brito Vasconcelos Neto, Bruno Santana Carvalho e Milena Santana Carvalho (R.3); 
Penhora em favor do processo 0043303.80.2005.8.09.0093 da 4ª Vara Cível, Família e 
Sucessões de Jataí/GO - presentes autos (R.4). OBS.2: Conforme certificado pelo Sr. 
Oficial de Justiça (Laudo de Avaliação - Mov. 40), o imóvel situa-se à Avenida Brasil, n. 
633, Qd. 20, Lt. 07, Centro, em um setor da cidade mais voltado para o comércio, 
localizado poucos metros abaixo da Av. Goiás, que corta a cidade e concentra a maior 
parte do comércio local e agências bancárias, tendo ainda nas proximidades várias 
empresas de ramos diversos. É servida de redes de energia elétrica, água tratada, esgoto, 
telefone e asfalto. A casa edificada no endereço é uma construção bem antiga, feita de 
alvenaria, sem laje, com forro de madeira nos cômodos, com exceção da sala que é de 
gesso, e o alpendre que é de laje, coberta com telhas francesas, piso de cerâmica antiga, 
com janelas de esquadrias de ferro com vidros (vitrô), com a pintura já desgastada, toda 
murada, com portão fechado na garagem, muro baixo com grades na frente e calçada de 
lajotinhas. OBS.3: Tendo em vista as possíveis alterações das características do imóvel 
descrito na matrícula, despesas com eventual regularização junto aos órgãos competentes 
(Prefeitura, INSS, Registro de Imóveis, Etc.) correrão por conta do arrematante.  
 
02) Processo 0226543.72.2005.8.09.0093 - Exequente: Cooperativa Agroindustrial dos 
Produtores Rurais do Sudoeste Goiano / Executado: Edvaldo Fernandes Carvalho, Ademir 
Bernardi e Daila Alves Costa de Carvalho / Bem(ns): Um imóvel rural, destacado da Fazenda 
Mimoso, em Serranópolis/GO, lugar denominado Muquem, com a área total de 38 hectares e 72 
ares, ou sejam 08 alqueires de terras de campos, e está dentro das seguintes divisas e 
confrontações: começam em um marco cravado a margem do córrego do muquem; daí, com o rumo 
de 56º058'NW, vai ter ao marco na distância 688,00m, dividindo até este ponto com Espólio 
de Jerônimo Rufino de Castro; daí, com o rumo de 48º16'SW, vai ter ao marco na distância 
de 650,00m, dividindo até aí com Moises Alves Carvalho; daí, com o rumo de 61º558'SE, vai 
ter ao marco a margem do córrego do muquem na distância de 680,00m; daí, pelo córrego do 
muquem abaixo, até o marco ponto de partida, dividindo até este ponto com Espólio de 
Jerônimo Rufino de Castro. Cadastrado no INCRA sob o n. 933.074.002.674-0; matriculado 
sob o n. 2.518 no CRI de Serranópolis/GO; avaliado em R$160.000,00. OBS.1: Junto à 
matrícula do imóvel (atualizada até 01.04.2021) consta registrado: Proprietários: Edvaldo 
Fernandes Carvalho e Daila Alves Costa Carvalho (R.3/R.5/R.6); Reserva Legal delimitada 
(AV.2); Penhora em favor do processo 899 da 1ª Vara Cível de Jataí/GO (R.4). 
OBS.2: Conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (Auto de Avaliação - Mov. 52), 
não há nenhuma benfeitoria no local. A área encontra-se abandonada, sem pastagens, as 
pragas e a vegetação tomaram conta do território e a área está virando cerrado novamente. 
No local existe também uma grande mancha de areia, tornando a área pouco produtiva e 
inviável para cultivo de lavoura.  
 
03) Processo 0243282.42.2013.8.09.0093 - Exequente: Rheidner Moraes Tosta Eireli / 
Executado: Paulo Duarte da Silva / Bem(ns): Uma parte de terras, situada em 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

Perolândia/GO, na Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras, com a área de 46 
hectares, 74 ares e 34 centiares, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice EWR-M-0006 de coordenadas N 8.064.076,56m e E 381.566,62m situado na 
orla da Reserva Legal, com o limite da Fazenda Três Barras; deste, segue confrontando com 
a Fazenda Três Barras, proprietário Jorge Luiz Bridi, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 139º37'32" e distância 213,68m, até o vértice EWR-M-0007 de coordenadas N 
8.063.913,77m e E 381.705,04m; 212º29'20" e 100,71m, até o vértice EWR-M-0008 de 
coordenadas N 8.063.828,82m e E 381.650,94m; 145º26'19" e 103,50m, até o vértice EWR-M-
0009 de coordenadas N 8.063.743,58m e E 381.709,66m; 211º54'34" e 88,15m, até o vértice 
EWR-M-0010 de coordenadas N 8.063.668,75m e E 381.663,07m; situado no limite da Fazenda 
Três Barras, com limite da Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras; deste, segue 
confrontando com a Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras, proprietário Maria 
Luiza Silva Lima, com os seguintes azimutes e distâncias: 351º47'31" e 21,64m, até o 
vértice EWR-M-0018 de coordenadas N 8.063.690,17m e E 381.659,97m; 265º42'35" e 438,65m, 
até o vértice EWR-M-0017 de coordenadas N 8.063.657,36m e E 381.222,56m; 255º26'28" e 
144,02m, até o vértice EWR-M-0016 de coordenadas N 8.063.621,15m e E 381.083,16m; 
169º16'24" e 506,72m, até o vértice EWR-M-0014, de coordenadas N 8.063.123,28m e E 
381.177,48m; situado no limite da Fazenda Bom Fim, lugar denominado Três Barras, com o 
limite da Fazenda Três Pontes; deste, segue confrontando com a Fazenda Três Pontes, 
proprietário Silvestre da Costa Lima Sobrinho, com os seguintes azimutes e distâncias: 
260º10'18" e 544,17m, até o vértice EWR-M-0015 de coordenadas N 8.063.030,40m e E 
380.641,30m; situado no limite da Fazenda Três Pontes, com o limite da margem esquerda do 
Córrego do Açude; deste segue confrontando com o limite da margem esquerda do Córrego do 
Açude, a montante, com os seguintes azimutes e distâncias: 12º59'20" e 119,46m, até o 
vértice EWR-P-0001 de coordenadas N 8.063.146,80m e E 380.668,15m; 24º23'36" e 64,59m, 
até o vértice EWR-P-0002 de coordenadas N 8.063.205,63m e E 380.694,82m; 13º45'54" e 
77,22m, até o vértice EWR-P-0003 de coordenadas N 8.063.280,62m e E 380.713,20m; 8º27'20" 
e 79,69m, até o vértice EWR-P-0004 de coordenadas N 8.063.359,44m e E 380.724,91m; 
351º46'53" e 42,93m, até o vértice EWR-P-0005 de coordenadas N 8.063.401,93m e E 
380.718,78m; 6º39'48" e 49,88m, até o vértice EWR-P-0006 de coordenadas N 8.063.451,48m e 
E 380.724,56m; 26º23'13" e 48,37m, até o vértice EWR-P-0007 de coordenadas N 
8.063.495,87m e E 380.743,76m; 354º24'22" e 48,36m até o vértice EWR-P-0008 de 
coordenadas N 8.063.544,00m e E 380.739,05m; 31º57'16" e 37,89m, até o vértice EWR-P-0009 
de coordenadas N 8.063.576,15m e E 380.759,10m; 14º18'01" e 37,57m até o vértice EWR-P-
0010 de coordenadas N 8.063.612,56m e E 380.768,38m; 330º40'40" e 53,11m, até o vértice 
EWR-P-0011 de coordenadas N 8.063.658,87m e E 380.742,37m; 53º43'00" e 35,47m, até o 
vértice EWR-P-0012 de coordenadas N 8.063.679,86m e E 380.770,97m; situado no limite do 
Córrego do Açude, com o limite da margem esquerda do Córrego da Invernadinha; deste, 
segue confrontando com o limite da margem esquerda do Córrego Invernadinha, a montante, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 39º13'52" e 96,24m, até o vértice EWR-P-0013 de 
coordenadas N 8.063.754,41m e E 380.831,83m; 31º15'36" e 57,91m, até o vértice EWR-P-0014 
de coordenadas N 8.063.803,91m e E 380.861,88m; 80º20'58" e 70,92m, até o vértice EWR-P-
0015 de coordenadas N 8.063.815,79m e E 380.931,80m; 80º20'58" e 56,62m, até o vértice 
EWR-P-0016 de coordenadas N 8.063.825,29m e E 380.987,61m; 75º30'42" e 41,04m, até o 
vértice EWR-P-0017 de coordenadas N 8.063.835,55m e E 381.027,35m; 75º05'39" e 28,86m, 
até o vértice EWR-P-0018 de coordenadas N 8.063.842,98m e E 381.055,23m; 90º01'12" e 
28,83m, até o vértice EWR-P-0019 de coordenadas N 8.063.842,97m e E 381.084,06m; 
79º31'31" e 39,69m, até o vértice EWR-P-0020 de coordenadas N 8.063.850,18m e E 
381.123,09m; 61º09'54" e 18,92m, até o vértice EWR-P-0021 de coordenadas N 8.063.859,31m 
e E 381.139,67m; 66º59'48" e 27,43m, até o vértice EWR-P-0022 de coordenadas N 
8.063.870,03m e E 381.164,91m; 92º43'37" e 42,48m, até o vértice EWR-P-0023 de 
coordenadas N 8.063.868,01m e E 381.207,34m; 55º58'14" e 53,58m, até o vértice EWR-P-0024 
de coordenadas N 8.063.897,99m e E 381.251,75m; 61º04'25" e 58,83m, até o vértice EWR-P-
0025 de coordenadas N 8.063.926,45m e E 381.303,24m; 74º58'47" e 35,11m, até o vértice 
EWR-M-0001 de coordenadas N 8.063.935,55m e E 381.337,15m; situado no limite da margem 
esquerda do Córrego da Invernadinha, com o limite da margem direita do Córrego da 
Invernadinha, com os seguintes azimutes e distância: 358º33'23" e 13,97m, até o vértice 
EWR-M-0002 de coordenadas N 8.063.949,51m e E 381.336,80m; situado na margem direita do 
Córrego da Invernadinha, com o limite da Fazenda Bom Fim; deste, segue confrontando com a 
Fazenda Bom Fim, proprietário José Herminio Caleffi Magro, com os seguintes azimutes e 
distância: 9º52'58" e 92,28m, até o vértice EWR-M-0003, de coordenadas N 8.064.040,43m e 
E 381.352,64m; situado no limite da Fazenda Bom Fim, com o limite da Fazenda Três Barras; 
deste, segue confrontando com a Fazenda Três Barras, proprietário Jorge Luiz Bridi, com 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

os seguintes azimutes e distâncias: 112º02'41" e 50,12m, até o vértice EWR-M-0004 de 
coordenadas N 8.064.021,62m e E 381.399,09m; 63º51'48" e 100,57m, até o vértice EWR-M-
0005 de coordenadas N 8.064.065,92m e E 381.489,38m; 82º09'27" e 77,98m, até o vértice 
EWR-M-0006, de coordenadas N 8.064.076,56m e E 381.566,62m; vértice inicial da descrição 
deste perímetro (AV.8); edificada com um barracão para guardar máquinas, medindo 
aproximadamente 16x20m, ocupando uma área de 320m², o qual contem piso em chão batido, 
fechado nas duas laterais de alvenaria, com a frente e o fundo aberto, contendo 
estruturas metálicas e uma casa sede simples feita de placas de pré-moldados, contendo 03 
cômodos, sala, banheiro e área de serviços, coberto de telhas cerâmicas e com piso em 
vermelhão (Laudo de Avaliação - Mov. 21), matriculada sob o n. 350 no CRI de 
Perolândia/GO. AVALIAÇÃO: (uma parte de terras com área de 46 hectares, 74 ares e 34 
centiares e benfeitorias): R$2.997.310,00. OBS.1: Junto à matrícula do imóvel (atualizada 
até 01.04.2021) consta registrado: Proprietária: Maria Luíza Silva Lima 
(R.1/AV.5); Abertura de nova matrícula (AV.1); Retificação de registro de compra e venda 
(AV.4); Usufruto em favor de Carlos Alberto da Costa Lima (AV.6); Compra e Venda de área 
correspondente à 26ha61a42ca (AV.7); Imóvel inscrito no Cadastro Ambiental Rural sob nº 
GO-5216452-97DBFE21839E4A008F399CD2EB8242EA com área de Reserva Legal (AV.9); Penhora em 
favor do processo 243282-42.2013.8.09.0093 da 4ª Vara Cível, Família e Sucessões de 
Jataí/GO - presentes autos (R.12). OBS.2: Conforme certificado pelo Sr. Oficial de 
Justiça (Laudo de Avaliação - Mov. 21), o acesso ao imóvel se dá partindo de 
Perolândia/GO, na direção da estrada conhecida como "estrada quarenta", percorrendo na 
mesma a partir do trevo de acesso à região do "71", percorrendo nesta estrada em 
aproximadamente 5,5Km, adentrando-se à esquerda mais 3Km aproximadamente até a sede do 
imóvel. A distância da cidade de Perolândia até a fazenda é de aproximadamente 9Km, em 
estrada de terra, mas com acesso tranquilo, inclusive no período chuvoso. O tipo de terra 
existente no imóvel é de terras de excelente qualidade, a qual é explorada há muitos anos 
no plantio de lavouras, sendo área plana e alta. 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/Secretaria 
da Agricultura/Incra/Etc., Registro de Imóveis e Demais Órgãos) correrão por conta do 
arrematante.  
 
04) Processo 5045698.32.2020.8.09.0093 - Exequente: Premium Cerrado Sementes Comércio e 
Representação de Produtos Agrícolas Ltda. / Executado: Mesquita Insumos Agrícolas Ltda., 
Jorge Luiz Mesquita e Andréia de Santa Clara Mesquita / Bem(ns): O lote nº 10, da quadra 
15, à Rua Minas Gerais, no bairro Samuel Graham, situado em Jataí/GO, medindo 13,00m de 
frente, 18,00m de fundo, 39,00m do lado esquerdo e 25,00m do lado direito, com a área de 
416m², limita à direita com o lote 11, à esquerda com o lote 09 e ao fundo com os lotes 
15 e 16, edificado com uma casa residencial de n. 1375, com área total de 228,40m², com 
os seguintes cômodos: a referida residência possui a frente toda em grade, jardim e 
garagem coberta para 02 veículos, com espaço para mais dois. Com pintura interna e 
externa boa, toda na laje e cerâmica. Possui 01 sala grande na qual está acoplada a sala 
de televisão e sala de jantar, escritório, cozinha com armários planejados, entrando no 
corredor tem 01 suíte, 02 quartos e 01 banheiro. A área de lazer possui área de 
churrasqueira, banheiro social e um quarto nos fundos da casa (AV.5/Auto de Penhora e 
Avaliação - Mov. 23); matriculado sob o n. 10.962 no CRI de Jataí/GO. AVALIAÇÃO (terreno 
e benfeitoria): R$706.800,00. OBS.1: Junto à matrícula do imóvel (atualizada até 
01.04.2021) consta registrado: Proprietário: Jorge Luiz Mesquita, casado pelo regime de 
comunhão parcial de bens com Andréa de Santa Clara Mesquita (R.4); Ajuizamento de 
Execução e Penhora em favor dos autos 5045698.32.2020.8.09.0093 - presentes autos 
(AV.6/R.7). OBS.2: Conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (Auto de Penhora e 
Avaliação - Mov. 23) o lote fica em uma excelente localização, bairro muito bom, com 
vários comércios e residências de luxo. OBS.3: Tendo em vista as possíveis alterações das 
características do imóvel descrito 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, mantendo o parâmetro estabelecido pela própria 
legislação por meio do art. 891 parágrafo único, do CPC, ficando vedado, portanto, a 
oferta de lances em valores inferiores ao referido limite (art. 880 §1º, do CPC). 3.2) O 
pagamento do valor da arrematação poderá ser realizado de imediato (à vista) pelo 
arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892 parte final, do CPC), 
ou com esteio no art. 892 primeira parte, do CPC, fica deferido a possibilidade de 
pagamento do bem arrematado em regime de parcelamento, com base no permissivo veiculado 
pelo art. 895 do CPC, com o número máximo de 30 (trinta) parcelas mensais, competindo ao 
leiloeiro encaminhá-las ao arrematante e comunicar o juízo sobre o adimplemento de cada 
uma, devendo a 1ª (primeira) parcela ser quitada em 03 (três) dias contados da 
arrematação, por depósito judicial ou por meio eletrônico, e as demais sucessivamente a 
cada 30 (trinta) dias (art. 880 §1º, do CPC). 3.3) A comissão do Leiloeiro Oficial é de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, quantia que será paga em separado pelo 
arrematante à vista através de depósito/transferência bancária, não estando englobada no 
valor do lance, e nos casos de adjudicação, remissão ou transação será de 1% (um por 
cento) sobre o valor da avaliação, também não incluída no preço (art. 880 §1º, do CPC). 
3.4) A carta de arrematação somente será expedida após o pagamento da última parcela, em 
que pese a imissão na posse possa ser realizada a partir do pagamento da 1ª (primeira) 
parcela, observadas as regras entabuladas pelo art. 901, do CPC. 3.5) Aquele que desistir 
da arrematação ou não efetuar o pagamento do saldo no prazo previsto perderá, em favor da 
execução, a multa fixada ou o sinal dado em garantia e também a comissão paga ao 
Leiloeiro Oficial. 3.6) Havendo a suspensão ou a extinção da execução em virtude de 
acordo antes do leilão, este somente será suspenso após o pagamento das custas e demais 
despesas processuais, inclusive aquelas do Leiloeiro Oficial fixadas em despachos e/ou 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

Portarias, conforme o caso. 3.7) Eventuais ônus existentes sobre o bem levado a leilão 
deverão ser verificados pelos interessados junto aos órgãos competentes. 3.8) O bem 
imóvel é alienado em caráter "AD-CORPUS", sendo que as áreas/medidas/etc. mencionadas nos 
editais, catálogos e outros veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Ademais, 
é vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
de suas condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e 
localização, competindo-lhes inclusive a verificação das restrições impostas por 
zoneamento/utilização do solo/futuras edificações. 3.9) Na venda de bem imóvel, é de 
inteira responsabilidade do adquirente o pagamento do ITBI e das despesas de 
transcrição/registro, bem como de todos os emolumentos exigidos para o cancelamento dos 
ônus (penhoras, hipotecas, arrestos, etc.) registrados na matrícula, além da quitação de 
valores existentes relativos à alienação fiduciária (à exceção das ações de execução de 
sentença cuja natureza da obrigação seja propter rem) e condomínio/chamadas de capital (à 
exceção das ações de execução de sentença de cobrança de taxas condominiais/chamadas de 
capital), salvo determinação judicial contrária. 3.10) No caso de arrematação em hasta 
pública, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a 
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, e bem assim os relativos a taxas 
pela prestação de serviços referentes a tal bem, ou a contribuições de melhoria, 
subrogam-se sobre o respectivo preço (art. 130 parágrafo único, do CTN). 3.11) O bem 
móvel é vendido no estado de conservação em que se encontra, não pesando sobre o mesmo 
qualquer espécie de garantia, devendo o interessado vistoriá-lo previamente, pois não 
poderá alegar futuramente desconhecimento de suas condições, características, 
compartimentos internos, estado de conservação, etc.. 3.12) No venda de veículo, é de 
inteira responsabilidade do adquirente o pagamento de despesas de transferência/registro, 
bem como de eventuais débitos em aberto junto ao DETRAN (IPVA, multa, taxas, etc.), além 
da quitação de valores existentes relativos à alienação fiduciária, salvo determinação 
judicial contrária. 3.13) Ficam desde já as partes, sobretudo os executados, seus 
cônjuges se casados forem, e os demais interessados mencionados no art. 889 caput, 
incisos e parágrafo único, do CPC, INTIMADOS pelo presente, que valerá como EDITAL DE 
INTIMAÇÃO DE LEILÃO para todos os atos aqui mencionados. 
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