
ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE GOIÂNIA
TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EDITAL DE LEILÃO

Ação: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Processo de Execução -> Execução Fiscal
Processo nº: 5125281-71.2015.8.09.0051
Exequente: Estado de Goiás – CNPJ nº 01.409.655/0001-80
Executada (o): RTE Comercio de Materiais Eletricos Ltda – CNPJ nº 37.874.930/0001-84, Rodovalho José Adorno – CPF nº
038.845.111-49, Amauri Costa Santana – CPF nº 087.167.301-00
Valor da Causa: R$ 558.152,57
Data do Leilão: 03.02.2022
Leiloeiro: Ivan Rodrigues Nogueira

O Doutor Avenir Passo de Oliveira, MM. Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual – Execuções Fiscais,
da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, no uso de sua competência e nos termos do artigo 22, da Lei nº 6.830/80, c/c art.
881 e seguintes do código de Processo Civil, FAZ SABER a quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento,
que fica designada hasta pública de primeiro e segundo Leilões do bem imóvel abaixo relacionado, e para intimação dos
executados: RTE Comercio de Materiais Eletricos Ltda – CNPJ nº 37.874.930/0001-84, Rodovalho José Adorno – CPF nº
038.845.111-49, Amauri Costa Santana – CPF nº 087.167.301-00. Para tal ato foi nomeado leiloeiro o Senhor Ivan Rodrigues
Nogueira, com endereço na Rua 18, loja 04, Edifício Business Center, Setor Oeste, CEP 74120080, Goiânia, matriculado na
Junta Comercial do Estado de Goiás sob nº 054 (art. 881, §1º do CPC/15) e devidamente cadastrado no banco de dados da
Corregedoria  de  Justiça.  O  leilão  será  realizado  apenas  de  forma  eletrônica,  on-line,  através  do  site
www.arrematabem.com.br, nas condições que seguem:

Bem: Imóvel de matrícula nº 16.009 ( Um lote residencial de nº 23 da quadra 17, situado na Rua 06, no Residencial
Armando Antônio, na Cidade de Bela Vista de Goiás, com área total de 330,00 m², assim descrito e caracterizado, pela
frente, medindo 11,00 m², confrontando com a Rua 06, pelo lado direito, medindo 30,00 m², confrontando com o lote
22, pelo lado esquerdo medindo 30,00 m², confrontando com o lote 24, pelo fundo, medindo 11,00 m², confrontando
com o lote 06, matriculado sob o nº 16.009), registrado no Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos,
Documentos, Civil das pessoas naturais e de Interdições e Tutelas de Bela Vista de Goiás. O referido imóvel encontra-
se murado do lado direito e seu interior sem edificações.

Avaliação: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Data da Avaliação: 06.07.2021

Depositário do bem: RTE Comercio de Materiais Eletricos Ltda – CNPJ nº 37.874.930/0001-84

Leiloeiro e Remuneração: foi nomeado leiloeiro o Senhor Ivan Rodrigues Nogueira, com endereço na Rua 18, loja 04,
Edifício Business Center, Setor Oeste, CEP 74120080, Goiânia, matriculado junto à Junta Comercial do Estado de Goiás sob
nº 054 (art. 881, §1º do CPC/15) e devidamente cadastrado no banco de dados da Corregedoria de Justiça. O leiloeiro será
remunerado:  a)  comissão  sobre  a  venda,  pelo  arrematante,  no  percentual  de  cinco  por  cento  (5%),  sobre  o  valor  da
arrematação, em caso de adjudicação no momento da hasta; b) comissão de dois por cento (2%) sobre o valor da avaliação, a
ser pago pelo exequente; c) ou ainda em caso de remição ou acordo, a comissão será de dois por cento (2%) sobre o valor da
avaliação, a ser pago pela executada. Fica o leiloeiro advertido de que deverá juntar aos autos o comprovante do depósito do
resultado líquido da venda, o qual deve ser depositado em conta judicial vinculada a este Juízo a ser aberta pelo leiloeiro para
esta finalidade. Obs.:  Fica o leiloeiro advertido de que deverá juntar aos autos o comprovante do depósito do resultado
líquido da venda, o qual deve ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo a ser aberta pelo leiloeiro para esta
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finalidade.

Modalidade, data e local: O leilão será realizado excepcionalmente apenas por meio eletrônico no dia 03.02.2022, com
início às 14 horas, observando-se o art. 887 do CPC.

Do Cadastramento:  Os possíveis  arrematantes  deverão fazer  o  cadastro com no mínimo vinte  e  quatro (24)  horas  de
antecedência no site: www.arrematabem.com.br

Dos Lances: Nos termos da Resolução nº 236 do CNJ, a modalidade de leilão judicial será aberta para recepção de lances
com, no mínimo, cinco (5) dias (art. 887, § 1º, do CPC) de antecedência da data designada para o início do período em que se
realizará o leilão (art. 886, IV, do CPC), observado o disposto no art. 889, parágrafo único, do CPC. O primeiro e o segundo
leilão deverão ocorrer no mesmo dia, com intervalo mínimo de uma (1) hora entre eles.

Preço  para arrematação:  Na  primeira  oportunidade  o  bem só  poderá  ser  arrematado  por  lance  superior  ao  valor  da
avaliação. Conforme dispõe o art. 891 do CPC, não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se vil o preço inferior
a cinquenta por cento (50%) do valor da avaliação.

Condições de Pagamento e Parcelamento: O pagamento será realizado pelo arrematante conforme determina o Código de
Processo Civil. Art. 892. Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato
pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. § 1º. Se o exequente arrematar os bens e for o único credor,
não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a
diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. § 2º.
Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e, no caso de igualdade de oferta, terá preferência o
cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente do executado, nessa ordem. § 3º. No caso de leilão de bem tombado,
a União, os Estados e os Municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta.

Do recebimento das propostas: Fica o leiloeiro autorizado a receber e analisar as propostas de parcelamento por escrito até
o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; e até o início do segundo
leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, ou ainda no momento do leilão, ressalvando
sempre a preferência pelo pagamento imediato e a vedação de apresentação de proposta com valor da parcela inferior a um
salário-mínimo vigente na data do leilão, observando-se o Código de Processo Civil. Art. 895. o interessado em adquirir o
bem penhorado em prestações poderá apresentar,  por escrito. § 1º.  A proposta conterá,  em qualquer hipótese, oferta de
pagamento de, pelo menos, vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis § 2º. As
propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as condições
de pagamento do saldo. § 3º. (Vetado). § 4º. No caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de
dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. § 5º. O inadimplemento autoriza o exequente
a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação. § 6º. A apresentação da proposta prevista neste
artigo não suspende o leilão. § 7º. A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado. § 8º. Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I – Em diferentes condições, o juiz
decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II – Em iguais condições, o juiz decidirá pela
formulada em primeiro lugar. § 9º. No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado. A carta de arrematação apenas será expedida após o
último pagamento e a comissão do leiloeiro deverá ser paga imediatamente.

Determinações Gerais: A requerimento das partes, leiloeiro ou qualquer interessado, fica autorizada a vistoria "in loco" do
bem imóvel. O presente Edital de leilão, expedido observando o art. 886 do CPC, deverá ser publicado no Diário da Justiça,
pelo Cartório, sendo que o prazo entre as datas de publicações do edital e do leilão não poderá ser superior a trinta (30), nem
inferior a dez (10) dias, nos termo do art. 22, 1º, da Lei nº 6.830/80. O leiloeiro deverá realizar as devidas publicações.

Ficam desde logo intimados os executados RTE Comercio de Materiais  Eletricos Ltda – CNPJ nº 37.874.930/0001-84,
Rodovalho José Adorno – CPF nº 038.845.111-49, Amauri Costa Santana – CPF nº 087.167.301-00 e terceiros interessados.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei, em conformidade com o art. 887, §2º, do Código de Processo Civil e artigo 22, §1º
da Lei 6.830/80.
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Certidão
Certifico  que nesta  data  afixei uma
cópia deste edital no mural do Fórum.
Encarregada  de  Escrivania,  Lívia de
Souza Conceição.

Todos os processos neste Juízo, tramitam pelo processo digital. O(a) interessado(a) poderá consultar todo processo pelo web/site https://projudi.tjgo.jus.br/ com inclusão do
código de acesso.                                           
A Terceira Vara da Fazenda Pública Estadual – Execuções Fiscais e respectivo Cartório funcionam no Ed. Fórum Cível, Avenida Olinda, esquina com PL-003, Quadra G, Lote
4, Parque Lozandes, 4º andar, sala 407, Goiânia, Estado de Goiás, CEP nº 74884-120.
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