
09/02/2023

Número: 0002568-05.1997.4.01.3500 
 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

 Órgão julgador: 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 

 Última distribuição : 29/11/2019 

 Valor da causa: R$ 2.429,62 

 Processo referência: 0002568-05.1997.4.01.3500 

 Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (EXEQUENTE)

JOSE MARTINEZ RUIZ (EXECUTADO) JOSIAS MACEDO XAVIER (ADVOGADO)

MARTINEZ E RUIZ LTDA - ME (EXECUTADO) JOSIAS MACEDO XAVIER (ADVOGADO)

RODRIGO SCHMITZ (LEILOEIRO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14638
03846
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7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 
 

Seção Judiciária de Goiás 
 

EDITAL DE LEILÃO nº 001/2023-SEAPA
 
 
 

 
 
PROCESSO: 0002568-05.1997.4.01.3500

CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)

EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

EXECUTADO: JOSE MARTINEZ RUIZ, MARTINEZ E RUIZ LTDA - ME
 
 
 
1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de ABRIL de 2023 às 11h. 
2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de ABRIL de 2023 às 13h. 
  
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: 07 (sete) pares de mata-burros de trilhos e tubos

(2,50m x 1,50m), Aço Schedule 80, novos, avaliados em R$5.600,00 o par, totalizando R$39.200,00. Depositário/Vistoria: Marcos

Martinez, na Avenida São Francisco nº. 200, Setor Santa Genoveva, 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 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
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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 pelo telefone 0800 800 0086 - Goiânia/GO.

 
Home Page: www.hammer.lel.br E-mail: contato@hleiloes.com

 
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, (data e assinatura digital no rodapé).

 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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09/02/2023

Número: 0023073-65.2007.4.01.3500 
 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

 Órgão julgador: 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 

 Última distribuição : 29/11/2019 

 Valor da causa: R$ 113.463,92 

 Processo referência: 0023073-65.2007.4.01.3500 

 Assuntos: IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (EXEQUENTE)

ELI GALDINO BEZERRA (EXECUTADO) MARIO CAVALCANTI NOGUEIRA JUNIOR (ADVOGADO)

RODRIGO SCHMITZ (LEILOEIRO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14849
53863
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7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 
 

Seção Judiciária de Goiás 
 

EDITAL DE LEILÃO nº 002/2023-SEAPA
 
 
 

 
 
PROCESSO: 0023073-65.2007.4.01.3500

CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)

EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

EXECUTADO: ELI GALDINO BEZERRA

 
1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 11h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 13h.

 
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: O Lote nº. 20 da Quadra nº. 15, situado à Rua R-

16, na Vila Itatiaia, em Goiânia/GO, com a área de 500,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 20,00m de frente; 20,00m

de fundos, dividindo com o lote nº. 19; 25,00m pelo lado direito, dividindo com o lote nº. 18; e 25,00m pelo lado esquerdo,

dividindo com área verde. Sobre o imóvel resta edificada uma casa residencial, contendo: 03 quartos, sendo um suíte, sala de

estar, sala de refeição, cozinha, área de serviço, banheiro social, quarto e banheiro de empregada e garagem, sendo que, na suíte

foi acrescentada uma banheira de hidromassagem, usando parte do quintal, a cozinha tem cerâmica e revestimento, e a área de

lazer é composta de piscina 6,00m x 3,00m e churrasqueira, tratando-se de uma casa de conjunto, antiga, com área edificada em

torno de 325,00m, de esquina, com estrutura de alvenaria, esquadrias de ferro, piso de cerâmica, forro com laje, rede elétrica

embutida, pintura lavável, cobertura de telha de barro; e, ainda, o lote é todo murado (R. e Laudo de Avaliação de ID 742866472 -

Pág. 69); matriculado sob nº. 51.473 no Cartório de Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição de  Goiânia/GO. AVALIAÇÃO (terreno

e benfeitoria): R$511.017,68. OBS.1: Junto à matricula do imóvel (atualizada até 04.11.2022), consta registrado: que o imóvel

pertence ao executado Ely Galdino Bezerra e sua esposa Marlene Alves de Oliveira Bezerra (R.2 e AV.9); e Penhora Autos nº.

2007.35.00.023137-5 da 10ª Vara da Justiça Federal de Goiás - atualmente presentes autos (R.6). OBS.2: Tendo em vista que o

Sr. Oficial de Justiça constatou que sobre o terreno encontra-se edificada a benfeitoria acima, conforme descrita na matrícula, e

que fez menção quanto a acréscimo (Laudo de Avaliação de ID 742866472 - Pág. 69), fica ciente o arrematante de que toda e

qualquer despesa com eventual regularização/averbação de diferença de área construída junto aos órgãos competentes

(Prefeitura, Inss, Registro de Imóveis, etc.) correrá por conta do arrematante. OBS.3: Conforme Laudo de Avaliação (ID

742866472 - Pág. 69), o imóvel acima trata-se de uma casa antiga, com construção por volta de 1995, apresentando problemas

de uma casa com essa idade, precisando de reforma devido às infiltrações, rachaduras, descascado da pintura e mofo, bem como

no imóvel passa a rede de água e esgoto. O imóvel encontra-se depositado nas mãos do Sr. Eli Galdino Bezerra  - CPF:

124.920.511-53.

 
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%
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(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 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 pelo telefone 0800 800 0086 - Goiânia/GO.

 
Home Page: www.hammer.lel.br E-mail: contato@hleiloes.com

 
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, (data e assinatura digital no rodapé).

 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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09/02/2023

Número: 0002463-59.2010.4.01.3504 
 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

 Órgão julgador: 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 

 Última distribuição : 18/10/2010 

 Valor da causa: R$ 13.686,40 

 Processo referência: 0002463-59.2010.4.01.3504 

 Assuntos: IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (EXEQUENTE)

INIMA FERREIRA (EXECUTADO) INIMA FERREIRA (ADVOGADO)

RODRIGO SCHMITZ (LEILOEIRO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14644
20348
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7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 
 

Seção Judiciária de Goiás 
 

EDITAL DE LEILÃO nº 003/2023-SEAPA
 
 
 

 
 
PROCESSO: 0002463-59.2010.4.01.3504

CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)

EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

EXECUTADO: INIMA FERREIRA

 
1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 11h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 13h.

 
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: O Lote de terras sob nº. 02, da Quadra 29,

situado à Rua 03, do loteamento denominado Setor Garavelo Sul, dentro da zona de expansão urbana, em Hidrolândia/GO, com a

área de 377,50m² e as seguintes medidas e confrontações: 8,00m de frente para a Rua 03; 13,00m pelos fundos, confrontando

com o lote nº. 01; 30,00m pelo lado direito, confrontando com o lote nº. 03; 25,00m pelo lado esquerdo confrontando com o lote nº.

03; e chanfro 7,07m; matriculado sob nº. 15.318 no Registro de Imóveis de Hidrolândia/GO, avaliado em R$18.675,67. OBS.:

Junto à matrícula do imóvel (atualizada até 04.11.2022), consta registrado: 1) que o imóvel pertence a Inimá Ferreira Filho (R.1),

sendo que, conforme ID 713710457 - Págs. 119, 127 e 128 do feito, referido proprietário manifestou-se nos autos oferecendo o

lote de terra para garantia da execução; e 2) Penhora nos Autos nº. 0002463-59.2010.4.01.3504 - presentes autos (R.2). Referido

imóvel encontra-se depositado nas mãos do Sr. Inimá Ferreira - CPF  010.967.451-00.

 
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,
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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 pelo telefone 0800 800 0086 - Goiânia/GO.

 
Home Page: www.hammer.lel.br E-mail: contato@hleiloes.com

 
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, (data e assinatura digital no rodapé).

 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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09/02/2023

Número: 0021855-55.2014.4.01.3500 
 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

 Órgão julgador: 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 

 Última distribuição : 29/11/2019 

 Valor da causa: R$ 462.591,57 

 Processo referência: 0021855-55.2014.4.01.3500 

 Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Cofins 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (EXEQUENTE)

GYN-RAFA'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP

(EXECUTADO)

LIANDRO DOS SANTOS TAVARES (ADVOGADO)

RODRIGO SCHMITZ (LEILOEIRO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14849
53889

08/02/2023 15:10 Intimação Intimação



 

 
 

7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 
 

Seção Judiciária de Goiás 
 

 
 

EDITAL DE LEILÃO nº 005/2022-SEAPA
 
PROCESSO: 0021855-55.2014.4.01.3500
CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: GYN-RAFA'S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP
 
1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 11h.
2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 13h.
 
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) 03
computadores Bematech - Slimtek, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliados em
R$300,00 cada, totalizando R$900,00; (B) 06 televisores tela plana, marca Philips, 42 polegadas, em bom
estados de conservação e funcionamento, avaliado em R$750,00 cada, totalizando R$4.500,00; (C) 01
máquina de sorvete, em inox, marca Taylor, três sabores, em bom estado de conservação e
funcionamento, avaliada em R$17.000,00; (D) 01 balcão em inox para apoio de máquina de sorvete, com
dispenser de copos e casquinhas, em bom estado de conservação, avaliado em R$700,00; (E) 02 balcões
refrigerados, em inox, de aproximadamente 1,00m, em bom estado de conservação e funcionamento,
avaliado em R$1.600,00 cada, totalizando R$3.200,00; (F) 01 carrinho metálico porta bandejas, em bom
estado de conservação, avaliado em R$560,00; (G) 01 lava-louças industrial, em inox, marca Netter, em
bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$4.000,00; (H) 01 balcão de inox com 02
cubas, em regular estado de conservação, avaliado em R$2.300,00; (I) 01 máquina de gelo, em inox,
marca Hoshizaki, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$4.800,00. (J) 01
refrigerador vertical, branco, marca Gelopar, modelo GPTC 575, em bom estado de conservação, avaliado
em R$1.400,00. OBS.: Consta informação de troca de motor e readesivação da carcaça (ID 728998951 -
Pág. 199); (K) 01 fogão industrial 04 bocas, em inox, em regular estado de conservação e funcionamento,
avaliado em R$1.900,00; (L) 01 balcão refrigerado, em inox, com 08 gavetões, em bom estado de
conservação e funcionamento, avaliado em R$5.800,00; (M) 01 balcão refrigerado, em inox, de
aproximadamente 1,20m, contendo na parte superior uma conservadora fria, em bom estado de
conservação e funcionamento, avaliado em R$3.600,00; (N) 01 grelhadora industrial dupla, marca Arkos
Inox, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$1.200,00; (O) 01 tostadeira, marca
Toast Max Hatco, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$1.100,00; (P) 01 linha
de preparo com chapa industrial, em inox, estrutura com rodízios, com exaustor industrial em inox, com
aproximadamente 1,10m, em regular estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$6.300,00;
(Q) 01 estufa marca Arko Inox, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$1.050,00;
(R) 01 pista fria, em inox, com aproximadamente 0,80cm, em bom estado de conservação, avaliada em
R$1.000,00; (S) 01 fritadeira com duas cubas, marca Arkos Inox, em bom estado de conservação e
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funcionamento, avaliada em R$2.800,00; (T) 01 mantenedora de batatas fritas, em inox, em bom estado
de conservação e funcionamento, avaliada em R$1.900,00; (U) 01 evaporadora com ar forçado para
câmara fria, marca Mipal, modelo MMI025AH1, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada
em R$1.500,00. Total da Avaliação: R$67.510,00. Depositário/Vistoria: Felipe Tebete Barreto, na Rua 44
nº. 399, Loja A-16, Araguaia Shopping, Centro, 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
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 pelo telefone 0800 800 0086 - Goiânia/GO.
 
Home Page: www.hammer.lel.br E-mail: contato@hleiloes.com
 
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, (data e assinatura digital no rodapé).

 
MARK YSHIDA BRANDÃO
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09/02/2023

Número: 0034147-72.2014.4.01.3500 
 

Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

 Órgão julgador: 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 

 Última distribuição : 29/11/2019 

 Valor da causa: R$ 13.867,12 

 Processo referência: 0034147-72.2014.4.01.3500 

 Assuntos: Liquidação extrajudicial, Execução Contratual 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -

ECT (EXEQUENTE)

AIRTON BRAGA TEIXEIRA JUNIOR & CIA LTDA - EPP

(EXECUTADO)

TIAGO DE CARVALHO BRAGA (ADVOGADO)

RODRIGO SCHMITZ (LEILOEIRO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14673
85349

08/02/2023 13:20 Edital Edital



 

 
 

7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 
 

Seção Judiciária de Goiás 
 

EDITAL DE LEILÃO nº 006/2022-SEAPA
 
 
 

 
 
PROCESSO: 0034147-72.2014.4.01.3500

CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)

EXEQUENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

EXECUTADO: AIRTON BRAGA TEIXEIRA JUNIOR & CIA LTDA - EPP

 
1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 11h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 13h.

 
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) Uma máquina de corte, oito polegadas,

modelo UNI SASE, em bom estado de conservação, avaliada em R$2.100,00; (B) Uma máquina Siruba (máquina de pregar

botões), modelo PK511-U, em bom estado de conservação, avaliada em R$2.650,00; (C) Uma prensa térmica, modelo NTM-38-A,

em bom estado de conservação, avaliada em R$750,00; (D) Uma máquina caseadeira, marca JUKI, modelo LBH-782, em bom

estado de conservação, avaliada em R$6.100,00. Total da Avaliação: R$11.600,00. Depositário/Vistoria: Airton Braga Teixeira

Junior, na Rodovia GO 427, Quadra 068, Lote 0001, Blocos A B e C, perímetro urbano, em Itaguaru/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 existentes relativos à alienação fiduciária (à exceção das ações de execução de sentença
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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 pelo telefone 0800 800 0086 - Goiânia/GO.

 
Home Page: www.hammer.lel.br E-mail: contato@hleiloes.com

 
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, (data e assinatura digital no rodapé).

 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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09/02/2023

Número: 1042639-89.2021.4.01.3500 
 

Classe: EXECUÇÃO FISCAL 

 Órgão julgador: 7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 

 Última distribuição : 06/09/2021 

 Valor da causa: R$ 624.808,03 

 Assuntos: IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
SIMPLES 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Justiça Federal da 1ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) (EXEQUENTE)

VH2 COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO SCHMITZ (LEILOEIRO)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

14673
98914
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7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 
 

Seção Judiciária de Goiás 
 

EDITAL DE LEILÃO nº 007/2022-SEAPA
 
 
 

 
 
PROCESSO: 1042639-89.2021.4.01.3500

CLASSE: EXECUÇÃO FISCAL (1116)

EXEQUENTE: UNIAO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)

EXECUTADO: VH2 COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - ME

 
1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 11h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 13h.

 
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 refrigerador industrial, feito sob medida,

em aço inox, com 02 portas de vidro, medindo aproximadamente 2,00m de altura, com 8 prateleiras em cada porta, sem etiqueta

que conste o fabricante, em bom estado de conservação e uso, avaliado em R$5.000,00; (B) Um fogão industrial, inox, de 06

bocas, sem marca do fabricante visível, em bom estado de conservação e uso, avaliado em R$2.000,00; (C) Um balcão

refrigerado, com 02 portas, medindo aproximadamente 1,70m de comprimento, em aço inox, sem marca do fabricante, em bom

estado de conservação e uso, avaliado em R$3.500,00; (D) Um balcão refrigerado, em aço inox, com 01 porta e 02 gaveteiros,

com encosto horizontal, medindo aproximadamente 1,60m de comprimento, sem marca do fabricante visível, em bom estado de

conservação e uso, avaliado em R$3.500,00; (E) Um balcão de pista fria e quente, em aço inox, medindo aproximadamente 2,50m

de comprimento, com prateleiras superiores, sem marca do fabricante visível, em bom estado de conservação e uso, avaliado em

R$5.000,00. Total da Avaliação: R$19.000,00. Depositário/Vistoria: Rafael Flávio Monteiro Silva, na Avenida Perimetral Norte nº.

8303, Praça de Alimentação (QG Pastéis), Shopping Passeio das Águas, Fazenda Caveiras, 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,
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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 pelo telefone 0800 800 0086 - Goiânia/GO.

 
Home Page: www.hammer.lel.br E-mail: contato@hleiloes.com

 
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, (data e assinatura digital no rodapé).

 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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7ª Vara Federal de Execução Fiscal da SJGO 
 

Seção Judiciária de Goiás 
 

EDITAL DE LEILÃO nº 008/2022-SEAPA
 
 
 

 
 
PROCESSO: 1000108-22.2020.4.01.3500

CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

EXECUTADO: METALPLAC METALURGICA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

 
1º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 11h.

2º LEILÃO - DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 03 de abril de 2023 às 13h.

 
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) Uma prensa fricção capac. 80t Ricetti, Nº. do

patrimônio 0379, encontrando-se desgastada pelo tempo de uso, avaliada em R$28.000,00; (B) Um tanque de água 900 x 950 x

3620mm, Nº. do patrimônio 0890, encontrando-se desgastado pelo tempo de uso, avaliado em R$3.500,00; (C) Um tanque de

ácido muriático 880 x 830 x 4160mm fibra v, Nº. do patrimônio 0891, encontrando-se desgastado pelo tempo de uso, avaliado em

R$7.500,00; (D) Um tanque de ácido muriático 850 x 830 x 6500mm fibra v, Nº. do patrimônio 0892, encontrando-se desgastado

pelo tempo de uso, avaliado em R$10.900,00; (E) Um depósito de ácido muriático 1720 x 2400mm PVC 5.000L, Nº. do patrimônio

0893, encontrando-se desgastado pelo tempo de uso, avaliado em R$12.200,00. Total da Avaliação: R$62.100,00.

Depositário/Vistoria: Altair Gomes, na Rua SP 09 nº. 100, Quadra 03, Lote nº. 02, Setor Perim, 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 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
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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 pelo telefone 0800 800 0086 - Goiânia/GO.

 
Home Page: www.hammer.lel.br E-mail: contato@hleiloes.com

 
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, (data e assinatura digital no rodapé).

 

MARK YSHIDA BRANDÃO
Juiz Federal da 7ª Vara da SJGO
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