
 

1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 07 de JUNHO de 2022 às 10h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 07 de JUNHO de 2022 às 14h.

LOCAL: Rede Mundial de Computadores no sítio www.hammer.lel.br.

 
O Excelentíssimo Senhor MARK YSHIDA BRANDÃO, Juiz Federal da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás, na forma da

lei, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de

Goiás levará à venda em LEILÃO ELETRÔNICO (art. 879, inciso II - primeira parte, do CPC), com encerramento no(s) dia(s),

horário(s) e local acima citados e sob as condições ao final descritas, através do Leiloeiro Oficial Rodrigo Schmitz, matriculado na

JUCEG sob n°. 069/2019, o(s) bem(ns) penhorado(s) no(s) processo(s), a saber:

(A) Um torno mecânico marca ROMI, modelo MAXI-II-420, em funcionamento, avaliado em R$30.000,00, e; (B) Um balanceador

de cardan marca SCHENCK, ano 1983, em funcionamento, avaliado em R$70.000,00. Total da Avaliação: R$100.000,00.

Depositário/Vistoria: Gilmar Barbaresco, na Avenida Juscelino Kubtischek, Quadra 10, Lote 1-E, bairro Vila Maria, em Aparecida

de Goiânia/GO.
 
No primeiro leilão, o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo maior lance, que não poderá ser inferior
ao valor da avaliação. No segundo leilão, o bem será vendido por qualquer valor, excetuado o
preço vil (que corresponde a preço inferior a 50% do montante da avaliação, nos termos do art.
891, parágrafo único do CPC). A arrematação far-se-á mediante pagamento em dinheiro à vista,
dispensadas eventuais garantias, cabendo ao arrematante arcar com a comissão do leiloeiro
arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o preço da venda e ônus por ventura existentes sobre o
referido bem, assim como despesas com remoção ou transferência.
 
1) O edital reflete o estado do bem na data em que foi feita a avaliação. Qualquer alteração que
possa depreciar o bem deverá ser verificada in loco pelo pretenso arrematante, tendo em vista
que não será de responsabilidade do Poder Público, ou da parte, a recomposição de eventuais
danos que venham a reduzir o valor do produto a ser arrematado. 1.1) Eventuais ônus existentes
sobre o bem levado a leilão deverão ser verificados pelos interessados junto aos órgãos
competentes. 1.2) 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. 1.3) 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
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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. 1.4) 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). 1.5) 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. 1.6) Na 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. 
 
Fica por este intimado o executado das designações supra, caso não seja localizado para
intimação pessoal.
 
Informações adicionais: 0800-730-4050 e/ou juridico3@leiloesjudiciais.com.br
 
Sede do Juízo: Justiça Federal de 1ª Instância, 7ª Vara, Rua 19, nº 244, 2º andar, Centro, CEP
74.030 090, telefone (62) 3226 1878, horário de atendimento das 9:00 às 18:00 horas.
 
E, para que chegue ao conhecimento do(s) interessado(s), e não possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei, e afixada uma via
no placar deste Juízo Federal.
 
GOIÂNIA, 21 de março de 2022.
 
 
 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 07 de JUNHO de 2022 às 10h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 07 de JUNHO de 2022 às 14h.

LOCAL: Rede Mundial de Computadores no sítio www.hammer.lel.br.
 
O Excelentíssimo Senhor MARK YSHIDA BRANDÃO, Juiz Federal da 7ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Goiás, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás levará à venda em
LEILÃO ELETRÔNICO (art. 879, inciso II - primeira parte, do CPC), com encerramento no(s)
dia(s), horário(s) e local acima citados e sob as condições ao final descritas, através do Leiloeiro
Oficial Rodrigo Schmitz, matriculado na JUCEG sob n°. 069/2019, o(s) bem(ns) penhorado(s)
no(s) processo(s), a saber:
 
Uma motoneta HONDA/BIZ 125 ES, ano/modelo 2011/2012, a álcool/gasolina, cor vermelha, Placa OGU-3836, Renavam

00390271314, avaliada em R$5.500,00. OBS.1: Conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça (Certidão - Num. 714221988), o

veículo encontra-se em estado regular de conservação, compatível com o seu ano/modelo. OBS.2: Junto ao dossiê do Detran/GO,

relativamente ao veículo acima (atualizado até 16.03.2022), consta registrado: Bloqueio Judicial Autos nº. 0005696-

88.2015.4.01.3504 da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO (Transferência de Propriedade) e Bloqueio Judicial Autos nº.

0000891-97.2012.4.01.3504 da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO (Transferência de Propriedade) - presentes autos;

Débitos pendentes no valor total de R$1.318,74, e mais Débitos em Dívida Ativa no valor total de R$960,65, até 17.03.2022.

OBS.3: Ainda, junto à Secretaria da Economia do Governo do Estado de Goiás - SEFAZ/GO, constam Débitos pendentes no valor

de R$1.373,56, em 16.03.2022. Depositário/Vistoria: Hélio Cândido de Almeida Júnior, na Rua 5, Quadra 86, Lote 5, bairro Jardim

Tiradentes, em Aparecida de Goiânia/GO.
 
No primeiro leilão, o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo maior lance, que não poderá ser inferior
ao valor da avaliação. No segundo leilão, o bem será vendido por qualquer valor, excetuado o
preço vil (que corresponde a preço inferior a 50% do montante da avaliação, nos termos do art.
891, parágrafo único do CPC). A arrematação far-se-á mediante pagamento em dinheiro à vista,
dispensadas eventuais garantias, cabendo ao arrematante arcar com a comissão do leiloeiro
arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o preço da venda e ônus por ventura existentes sobre o
referido bem, assim como despesas com remoção ou transferência.
 
1) O edital reflete o estado do bem na data em que foi feita a avaliação. Qualquer alteração que
possa depreciar o bem deverá ser verificada in loco pelo pretenso arrematante, tendo em vista
que não será de responsabilidade do Poder Público, ou da parte, a recomposição de eventuais
danos que venham a reduzir o valor do produto a ser arrematado. 1.1) Eventuais ônus existentes
sobre o bem levado a leilão deverão ser verificados pelos interessados junto aos órgãos
competentes. 1.2) O bem imóvel é alienado em caráter "AD-CORPUS", sendo que as

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Goiás

7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO

PROCESSO: 0000891-97.2012.4.01.3504
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
POLO ATIVO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO
POLO PASSIVO:CAROLINE ROSA DE JESUS ALMEIDA e outros
 

EDITAL DE LEILÃO 007/2022-SEAPA
 

Num. 989265162 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: MARK YSHIDA BRANDAO - 21/03/2022 12:50:05
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032112500562900000978476349
Número do documento: 22032112500562900000978476349



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. 1.3) 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. 1.4) 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). 1.5) 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. 1.6) Na 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. 
 
Fica por este intimado o executado das designações supra, caso não seja localizado para
intimação pessoal.
 
Informações adicionais: 0800-730-4050 e/ou juridico3@leiloesjudiciais.com.br
 
Sede do Juízo: Justiça Federal de 1ª Instância, 7ª Vara, Rua 19, nº 244, 2º andar, Centro, CEP
74.030 090, telefone (62) 3226 1878, horário de atendimento das 9:00 às 18:00 horas.
 
E, para que chegue ao conhecimento do(s) interessado(s), e não possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei, e afixada uma via
no placar deste Juízo Federal.
 
GOIÂNIA, 21 de março de 2022.
 
 
 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 07 de JUNHO de 2022 às 10h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 07 de JUNHO de 2022 às 14h.

LOCAL: Rede Mundial de Computadores no sítio www.hammer.lel.br.
 
O Excelentíssimo Senhor MARK YSHIDA BRANDÃO, Juiz Federal da 7ª Vara Federal da Seção
Judiciária de Goiás, na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele
tiverem conhecimento, que a 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Goiás levará à venda em
LEILÃO ELETRÔNICO (art. 879, inciso II - primeira parte, do CPC), com encerramento no(s)
dia(s), horário(s) e local acima citados e sob as condições ao final descritas, através do Leiloeiro
Oficial Rodrigo Schmitz, matriculado na JUCEG sob n°. 069/2019, o(s) bem(ns) penhorado(s)
no(s) processo(s), a saber:
 
(A) 140 pares de meia-calça, com e sem pé, modelo feminino, na cor preta, de lã sintética, made in China, de marcas diversas,

novos, avaliado em R$10,00 cada par, totalizando R$1.400,00; (B) 300 jardineiras do vestuário infantil, sendo a saia em jeans,

com o cós em elástico e o peitinho em brim com estampas variadas, para idade entre 1 a 3 anos, novas, avaliada em R$7,00

cada, totalizando R$2.100,00. Total da Avaliação: R$3.500,00. Depositário/Vistoria: Ismael Divino Rodrigues, na Rua 300, nº. 57,

Quadra 161, Lote 12, Setor Norte Ferroviário, em Goiânia/GO.
 
No primeiro leilão, o(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) pelo maior lance, que não poderá ser inferior
ao valor da avaliação. No segundo leilão, o bem será vendido por qualquer valor, excetuado o
preço vil (que corresponde a preço inferior a 50% do montante da avaliação, nos termos do art.
891, parágrafo único do CPC). A arrematação far-se-á mediante pagamento em dinheiro à vista,
dispensadas eventuais garantias, cabendo ao arrematante arcar com a comissão do leiloeiro
arbitrada em 5% (cinco por cento) sobre o preço da venda e ônus por ventura existentes sobre o
referido bem, assim como despesas com remoção ou transferência.
 
1) O edital reflete o estado do bem na data em que foi feita a avaliação. Qualquer alteração que
possa depreciar o bem deverá ser verificada in loco pelo pretenso arrematante, tendo em vista
que não será de responsabilidade do Poder Público, ou da parte, a recomposição de eventuais
danos que venham a reduzir o valor do produto a ser arrematado. 1.1) Eventuais ônus existentes
sobre o bem levado a leilão deverão ser verificados pelos interessados junto aos órgãos
competentes. 1.2) 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. 1.3) Na venda de bem
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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. 1.4) 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). 1.5) 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. 1.6) Na 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. 
 
Fica por este intimado o executado das designações supra, caso não seja localizado para
intimação pessoal.
 
Informações adicionais: 0800-730-4050 e/ou juridico3@leiloesjudiciais.com.br
 
Sede do Juízo: Justiça Federal de 1ª Instância, 7ª Vara, Rua 19, nº 244, 2º andar, Centro, CEP
74.030 090, telefone (62) 3226 1878, horário de atendimento das 9:00 às 18:00 horas.
 
E, para que chegue ao conhecimento do(s) interessado(s), e não possa, no futuro, alegar
ignorância, expediu-se o presente EDITAL, que será publicado na forma da lei, e afixada uma via
no placar deste Juízo Federal.
 
GOIÂNIA, 21 de março de 2022.
 
 
 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO

Num. 989265169 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARK YSHIDA BRANDAO - 21/03/2022 12:50:09
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22032112500896400000978496349
Número do documento: 22032112500896400000978496349


