TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E
INTIMAÇÃO DO EXECUTADO
Edital de 1º, 2º e 3º Leilões de bem imóvel e para intimação do executado, Fernando
Rodrigues da Costa Júnior, sua esposa, Valéria Fernandes da Costa, e terceiros interessados,
expedido na Ação de Execução, processo 0212985.47.2014.8.09.0051 em trâmite na 3ª Vara
Cível da Comarca de Goiânia cujo exequente é o Condomínio do Edifício Vinson. O Doutor
Joseli Luiz Silva, juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, nos termos dos Art.881
§ 1º, Art. 885, Art. 886 e seguintes do Código de Processo Civil faz saber a todos quanto o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que levará a leilão, o bem abaixo
descrito, pela Leiloeira Oficial, Flávia Teles Ribeiro Lima, Juceg 53, de forma on-line e
presencial, prévia e simultaneamente, sendo o on-line através do portal de
leilões www.teleselimaleiloes.com.br, e presencial, no escritório da leiloeira, situado na Rua
10, nº 250, Ed. Trade Center, Sala 1507, Setor Oeste, Goiânia-GO, CEP: 74120-020, o 1º e 2º
leilão dar-se-ão na modalidade online e o 3º leilão na modalidade simultânea, online e
presencial, em condições que seguem:
Lote 1: Um apartamento número 601, do Condomínio Vinson, localizado nos lotes n°s
33/35/37, da quadra C-6, sito a Rua 9, esquina com a Rua 10, no Setor Oeste , em Goiânia-GO.
Contendo: lavabo, hall, intimo, escritório ou biblioteca, sala de estar/jantar, sala de TV, sala de
som, 2 sacadas, 2 quartos, banheiro social, 2 suítes (sendo uma com closet), circulação,
roupeiro, copa, cozinha, dispensa, área de serviço, quarto e banheiro de empregada, 2
floreiros, externos, 3 boxes de garagem, e 1 deposito, com área total de 510,77 m², sendo:
327,88m² de área total privativa. 188,87m² de área comum. Sob o registro de matrícula n°
67.246 CRI da 1ª Circunscrição da Comarca de Goiânia.
Ônus: R-4-67.246 – Goiânia, 24 de abril de 2015. Penhora. Procedo a este registro de penhora,
do imóvel objeto desta matrícula, ao teor do Termo de Penhora, extraídos dos autos do
processo protocolo n° 277729-56.2011.8.09.0051, movida pelo Condomínio do Edifício Vinson,
contra Fernando Rodrigues Costa Júnior, por ter sido o mesmo penhorado para garantir a
execução da importância de R$ 26.604,61.
Avaliação Total: R$ 760.000,00 (Setecentos e Sessenta Mil Reais) em 25 de outubro de 2017.
Do Cadastramento: Os interessados em participar dos leilões na modalidade online deverão
se cadastrar até 72 horas antes de 19 de março de 2018, para o 1º leilão. Para o 2º leilão, até
72 horas antes de 26 de março de 2018. Para o 3º leilão, até 72 horas antes de 04 de abril de
2018.Os interessados em participar do leilão na modalidade presencial deverão se cadastrar
até 15 (quinze) minutos do inicio do período do leilão pretendido.
Dos Lances Antecipados: Serão abertos lances antecipados, com no mínimo, 5 (cinco) dias de
antecedência da data designada para o início do período em que se realizará o leilão, aplicação
do artigo 11 da Resolução 236 do CNJ. Os lances do 2º leilão serão validados somente se no 1º
leilão não houver arrematantes.
Dos Lances: Poderão dar lances somente os anteriormente cadastrados. Sobrevindo

lance nos 3 (três) minutos antecedentes ao termo final da alienação judicial simultânea
(3º leilão) o horário de fechamento do pregão será prorrogado em 15 segundos. Nas
disputas exclusivamente online (1º e 2º leilão) o fechamento será prorrogado em 3
minutos, conforme artigo 21 da Resolução 236 do Conselho Nacional de Justiça.

Data dos Leilões: 1º Leilão somente na modalidade online a partir de 12 de março de 2018, às
10h:00min até 19 de março de 2018 as 10h:00min quando ocorrerá a disputa online através do
site www.teleselimaleiloes.com.br até as 10h:10min, para os anteriormente cadastrados. 2º
Leilão somente na modalidade online a partir de 19 de março de 2018, às 10h:20min até 26 de
março de 2018 as 10h:00min quando ocorrerá a disputa online através do site
www.teleselimaleiloes.com.br até as 10h:10min, para os anteriormente cadastrados. 3º Leilão
em 26 de março de 2018, às 10h:20min até 04 de abril de 2018, as 10h:00min, quando
ocorrerá a disputa através do site www.teleselimaleiloes.com.br e presencial no escritório da
leiloeira, até as 10h:10min. Ressalte-se que será aberto lance online somente se no leilão
anterior não houver arrematantes.
Condições de Venda - Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que
a avaliação no 1º leilão ou aquele que der lance igual ou superior a 75% do valor da avaliação
no 2º leilão, e no terceiro leilão aquele que der lance igual ou superior a 60% da avaliação.
Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de
pagamento parcelado, até o inicio de cada leilão, respeitando o lance mínimo de cada um,
sendo pelo menos 30% do lance a vista e o restante parcelado em até 12 meses, garantido por
caução idônea. As demais parcelas subsequências de 30 em 30 dias, acrescidas de correção
monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês, capitalização anual, incidentes desde a
arrematação ficando o bem por garantia hipotecária. Prevalecerá a proposta de maior valor
(artigo 895 2º CPC). A proposta do lance a vista sempre prevalece sobre a proposta parcelada.
Pagamento - O preço do bem arrematado, se a vista, deverá ser depositado, no prazo de até
24 horas da realização do leilão. Será consignado garantia (caução), até a apresentação do
comprovante de pagamento. Se parcelado, as condições de pagamento deverão ser regidas
pelo disposto no edital e no art. 895 do CPC. Não sendo efetuados os depósitos, serão
comunicados também os lances imediatamente anteriores, para que sejam submetidos à
apreciação do juiz (artigo 26 da Resolução 236 CNJ).
Comissão da Leiloeira - A comissão da Leiloeira será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga, separadamente, no prazo
de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão. (Art. 884 CPC e Art. 24, Par. Único
do Decreto nº 21.981/32). Será consignado garantia até a apresentação do comprovante de
pagamento.
Do Cancelamento do Leilão após Publicação de Edital – Na hipótese de acordo ou remição
após a realização da arrematação, o leiloeiro fará jus a comissão (Art. 7º§3º Resolução 236
CNJ).
Débitos e Obrigações do Arrematante - Em caso de arrematação, o crédito do exequente no
processo em epígrafe, acrescido de eventuais débitos de natureza “propter rem” (mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao juiz da causa) terão preferência sobre os demais
sendo o débito atualizado, acrescido das parcelas vencidas até a realização da alienação
(Art.130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se
encontra, sendo a verificação documental, de gravames/credores de responsabilidade do
arrematante. Os atos necessários para expedição de carta de arrematação, registro, ITBI,
imissão na posse e demais providências também serão de responsabilidade do arrematante
(Art. 901 e Art.903 do CPC). Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.

Advertência: Constitui ato atentatório a dignidade da justiça a suscitação infundada de vício
com objetivo de ensejar a desistência do arrematante, o suscitante será condenado em multa
em quantia equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da avaliação do bem.
Dúvidas e Esclarecimentos - Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação,
ou no escritório da leiloeira, localizado na Rua 10, nº 250, Sala 1.507, Ed. Trade Center, Setor
Oeste,
Goiânia-GO,
ou
ainda,
pelo
telefone
(62)
3924-9209
e
email: contato@teleselimaleiloes.com.br. Para participar acesse www.teleselimaleiloes.com.br.
Pelo presente edital, fica o Executado, Fernando Rodrigues da Costa Júnior sua esposa, Valéria
Fernandes da Costa e terceiros interessados, intimados das designações supram, caso não
sejam intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados, nos termos do Art. 889, I e
parágrafo único, do Código de Processo Civil. Não consta dos autos recurso pendente de
julgamento. E para que ninguém venha a alegar ignorância, expediu se este edital, e o mesmo
será publicado em conformidade com o art. 887, §2º, do Código de Processo Civil. Goiânia, 26
de fevereiro de 2018.

Flávia Teles Ribeiro Lima
Leiloeira Oficial
Juceg 53

