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PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

2ª Vara Cível da Comarca de Itapaci

 Núcleo de Aceleração de Julgamentos e de Cumprimento de Metas de 1ª Instância 

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO ELETRÔNICO E INTIMAÇÃO, com prazo de 05 (cinco)
dias, extraído dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n° 0240366-
56.1999.8.09.0083 proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de EDIBERTO
RIBEIRO  ALVES,  LÁZARO  RIBEIRO  ALVES  e  MARIA DAS  DORES  RIBEIRO
ALVES, na forma abaixo:

O EXMO. SR. DR. EDUARDO CARDOSO GERHARDT, Juiz de Direito da Segunda
Vara Cível da Comarca de Itapaci/GO, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem
ou  dele  conhecimento  tiverem  e  interessar  possa,  especialmente  à  EDIBERTO
RIBEIRO  ALVES,  LÁZARO  RIBEIRO  ALVES  e  MARIA DAS  DORES  RIBEIRO
ALVES,  eventuais locatários, ocupantes e demais interessados, que será levado à
LEILÃO ELETRÔNICO, o bem adiante descrito, pelo Leiloeiro Público FREDERICO
ALBERT  KRAUSEGG  NEVES,  telefone:  (62)  98239-4186, e-mail:
contato@fredericoleiloes.com.br, nas condições a seguir: 

1) DATAS DO LEILÃO:

1º  Leilão:  24/01/2022 às 12:00  horas,  pelo  valor  igual  ou  superior  ao valor  da
avaliação.

2º Leilão: 25/01/2022 às 12:00 horas, a quem mais der independente da avaliação,
não sendo aceito lance que ofereça preço inferior a 75% (setenta e cinco por cento)
da avaliação, conforme decisão na movimentação 05.

2) DESCRIÇÃO DO BEM: Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, em cumprimento ao respeitável mandado retro do(a) MM(a) Juiz(a) de
Direito desta comarca, extraído dos Autos acima epigrafados. às 09h00, PROCEDI à
determinada  AVALIAÇÃO  do  imóvel  rural  penhorado,  na  seguinte  forma;  "I  -
IMÓVEL: Uma gleba de terras composta de campos de cerrado e cultura com área
de 203 hectares e 28 ares, correspondente a 42 alqueires, contendo uma casa sede
em alvenaria, curral e paiol, situada no imóvel rural denominado Izidoro, município
de Itapaci - GO; Objeto do R-01- 1768, FIs. 264, Livro 2-G do CRI de Itapaci - GO,
em nome do executado supra mencionado; pelo que atribuo ao referido imóvel o
valor de R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais) o alqueire, totalizando o valor de R$
2.100,000,00 (Dois milhões e cem mil reais). Fica então, ao referido imóvel atribuído
o valor total de R$ 2.100,000,00 (Dois milhões e cem mil reais). Nada mais havendo
para  ser  avaliado  dei  por  encerrada  esta  avaliação  que  fiz  com  os  cuidados
necessários para dar ao bem o justo valor comercial. DESCRIÇÃO CONSTANTE DA
MATRÍCULA IMOBILIÁRIA: Propriedade agropastoril, situada no imóvel denominado
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IZIDORO, deste município, com a área total de 203.28.00 hectares.

AVALIAÇÃO: R$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais), descrito às fls. 269,
em 19/04/2017.

VALOR MÍNIMO DE VENDA: R$ 1.575.000,00 (hum milhão, quinhentos e setenta e
cinco mil  reais),  correspondente  à  75% (setenta  e  cinco  por  cento)  do  valor  da
avaliação.

3) ÔNUS REAIS:  HIPOTECA: em favor do Banco do Brasil S/A.;  HIPOTECA: em
favor da União; PENHORA: Processos nºs.: 493/2000, 445/2000, 444/2000, 206/99,
208/99, 210/99, execuções propostas pelo Banco do Brasil S/A; Oriunda da própria
ação. Eventuais penhoras e hipotecas serão extintas com a arrematação, ficando o
arrematante livre de qualquer obrigação com os credores.

4) DÉBITOS DO IMÓVEL:  Os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de
natureza  propter  rem  serão  sub-rogados  sobre  o  preço  da  alienação,  sendo
observada a ordem de preferência, conforme prevê o § 1° do artigo 908 do Código
de  Processo  Civil  e  parágrafo  único  do  artigo  130  do  CTN.  Ficam  cientes  os
interessados, que o pagamento dos débitos condominiais e tributários não cobertos
pelo valor da arrematação, serão de responsabilidade do Arrematante. 

5) DÉBITO EXEQUENDO: R$ 151.705,74 (cento e cinquenta e um mil, setecentos e
cinco reais e setenta e quatro centavos) atualizado em 15/12/2015. 

6)  CONDIÇÕES  GERAIS: Os  horários  descritos  neste  edital  serão  sempre
considerados os horários de Brasília/DF. O LEILÃO ELETRÔNICO será conduzido
pelo Leiloeiro Público Oficial FREDERICO ALBERT KRAUSEGG NEVES, através do
site: www.fredericoleiloes.com.br.  Caso  negativo  o  1º  Leilão,  fica  desde  já
designado o 2º Leilão para a data acima informada, independentemente de nova
publicação. 

Os  interessados  em  participar  do  leilão  deverão  oferecer  lances  pela  internet,
através  do  site  www.fredericoleiloes.com.br,  desde  que  estejam  devidamente
cadastrados  no  site  e  habilitados  para  participar  deste  leilão.  Ficam cientes  os
interessados  que  assumem  os  riscos  naturais  inerentes  às  falhas  técnicas
relacionadas à falta de conexão, de energia, erro do sistema operacional ou outras
circunstâncias que possam vir a inviabilizar a sua participação no leilão. Os lanços
online serão concretizados no ato  de sua  captação pelo  provedor e  não no ato
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 não se responsabiliza por lanços ofertados que não sejam
recebidos antes do fechamento do lote. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três)
minutos finais, o sistema prorrogará a disputa por mais 3 (três) minutos para que
todos os participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances (art. 21 e 22
da Resolução 236/2016 CNJ). Os lances efetuados pelo usuário cadastrado, são
irretratáveis e irrevogáveis, não podendo ser anulados ou cancelados sob nenhuma
hipótese.

7) PAGAMENTO: 1 – A arrematação, deverá ser paga, preferencialmente, à vista ou
alternativamente, à prazo, de até 15 (quinze) dias, mediante caução de 30% (trinta
por cento) do valor ofertado, consoante art. 892 do CPC, com a complementação
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dos  70%  (setenta  por  cento)  restantes  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  tudo  em
conformidade com os artigos 884, § único e 892 do CPC. 2 –  O interessado em
adquirir o bem em prestações, deverá apresentar ao Juízo, por escrito, até o início
do primeiro ou do segundo leilão, proposta de aquisição do bem, na forma do Artigo
895  do  CPC.  Caso  a  proposta  para  compra  parcelada  venha  ocorrer  após  a
realização dos leilões, será devida a comissão de 3% ao Leiloeiro. 3 – Em quaisquer
das situações acima a comissão do leiloeiro deverá ser paga imediatamente. 

O preço da arrematação deverá ser pago através de guia de depósito judicial emitida
pelo Leiloeiro em favor do Juízo, no prazo máximo de 24 horas após o término do
leilão.  Caso  o  Arrematante  não  efetue  o(s)  pagamento(s),  a  informação  será
encaminhada ao  Juízo  competente  para  aplicação  das  medidas  legais  cabíveis,
assim como a perda da caução, e será apresentado ao Juízo o lance anterior e
assim sucessivamente (art. 26 da Resolução 236/2016 CNJ). Correrão por conta do
arrematante todos os ônus inerentes à transferência da propriedade em seu favor.

8)  COMISSÃO: Comissão  de  3%  sobre  o  valor  da  arrematação,  a  cargo  do
arrematante, após a prática do ato, ainda que seja ele qualquer das partes, mediante
depósito bancário, DOC OU TED na conta corrente do Leiloeiro. A conta corrente do
Sr. Leiloeiro será informado ao Arrematante através de e-mail ou contato telefônico.

9) CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso os devedores, os sócios,
os  cônjuges,  o  coproprietário,  herdeiros,  sucessores,  eventuais  locatários,
ocupantes, possuidores, credores do imóvel, os usufrutuários, o credor pignoratício,
hipotecário,  anticrético,  fiduciário  ou  com  penhora  anteriormente  averbada  e  o
promitente comprador e vendedor não sejam intimados por outra forma legal, ficam
pelo presente  edital  intimados da alienação judicial,  suprindo,  assim,  a exigência
contida  no  art.  889  do  CPC,  ficando  as  partes  acima  mencionadas  e  possíveis
interessados, direta ou indiretamente, intimados e cientificados dos leilões por meio
deste edital, em conformidade com a lei.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, foi expedido o presente, que
será publicado através  do site  de leilões on-line:  www.fredericoleiloes.com.br,  de
acordo com o art. 887, §2° do CPC, e afixado no local de costume.

Cientes  de  que  impedir,  perturbar  ou  fraudar  arrematação  judicial;  afastar  ou
procurar  afastar  concorrente  ou  licitante,  por  meio  de  violência,  grave  ameaça,
fraude  ou  oferecimento  de  vantagem,  incorre  em  violência  ou  fraude  em
arrematação judicial, prevista no artigo 358 do Código Penal, sob pena de detenção,
de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência.

Dado e passado nesta cidade de Itapaci, aos vinte e nove dias do mês de outubro
do ano de dois mil e vinte e um. Assinado, EDUARDO CARDOSO GERHARDT- Juiz
de Direito.


