Processo Judicial Eletrônico - 1º Grau:

1 de 3

http://pje.tjro.jus.br/pg/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?...

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO
A Juíza de Direito da 1ª Vara de Execuções Fiscais e Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Porto
Velho, Drª Fabíola Cristina Inocêncio, torna público que será realizada a venda do(s) bem(ns) a seguir
descrito(s) e referente à ação que se menciona.
Processo: 7004786-83.2017.8.22.0001
Classe: Carta Precatória (Cível)
Requerente: Classis – Assessoria e Serviços Ltda - ME
Requerido: Editora Diário da Amazônia Ltda
Valor da Ação: R$ 213.793,50 – (atualizado até 18/10/2016)
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): a) um automóvel marca/modelo: FIAT/Uno Mille Economic, cor
branca, ano/modelo: 2012/2013, placa OHR 0369, Renavam n. 490677975 e Chassi n.
9BD15822AD6760812, em bom estado de conservação, avaliado em R$ 19.000,00. Ônus: Possui
restrição judicial (penhora), referente aos autos n. 00120544120058160021, da 3ª Vara Cível da
Comarca de Cascavel/PR. Também possui débitos, do exercício de 2017, sendo: de licenciamento – R$
208,30 e de IPVA – R$ 319,26;
b) um automóvel marca/modelo: FIAT/Uno Furgão, cor branca, ano/modelo: 2010/2010, placa NEC
6881, Renavam n. 197253032 e Chassi n. 9BD258039A6418079, em bom estado de conservação,
avaliado em R$ 13.900,00. Ônus: Possui restrições judiciais, inseridas via RENAJUD (Penhora –
transferência de propriedade), nos autos n. 001200544120058160021, da 3ª Vara Cível da Comarca
de Cascavel/PR. Há débitos de licenciamento e de IPVA, do ano de 2017, nos seguintes valores: R$
568,32 e R$ 535,79, respectivamente;
c) um automóvel marca/modelo: GM/Corsa Classic Spirit, cor preta, ano/modelo: 2009/2009, placa
NDV 2534, Renavam n. 134697758 e Chassi n. 9BGSN19109B261522, de conservação média, avaliado
em R$ 14.000,00. Ônus: Consta restrição judicial (migração) e de circulação inserida via RENAJUD,
referente aos autos n. 5132-43.2003, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Constam ainda,
restrições de penhora e de transferência de propriedade, nos autos 00120544120058160021, da 3ª
Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR;
d) uma motocicleta marca/modelo: HONDA/NXR 150 BROS ES, cor vermelha, ano/modelo: 2013/2014,
placa NCE 7223, Renavam n. 997364556 e Chassi n. 9C2KD0550ER104338, em bom estado de
conservação, avaliado em R$ 7.000,00. Ônus: Consta restrição benefício tributário referente aos autos
n. 10001612987. Há penhora e restrição de transferência de propriedade, inseridas via RENAJUD, nos
autos n. 00120544120088160021, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR;
e) uma motocicleta marca/modelo: YAMAHA/Factor YBR 125 K, cor vermelha, ano/modelo: 2009/2010,
placa NEC 5956, Renavam n. 222999241 e Chassi n. 9c6ke1220a0110302, em bom estado de
conservação, avaliado em R$ 3.400,00. Ônus: Há registro de restrição benefício tributário, nos autos
n. 9999643449, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Há penhora e restrição de transferência
de propriedade, inserida via RENAJUD, no referido processo;
f) um semi-reboque marca/modelo: SR/MOTOPAM CRGF, caçamba fechada, cor branca, ano/modelo:
2010/2010, placa NEG 1149, Renavam n. 255636482 e Chassi n. 958AFASDSA1AA1018, em bom
estado de conservação, avaliado em R$ 4.000,00. Ônus: O bem encontra-se penhorado e com
restrição
de
transferência
de
propriedade,
inserida
via
RENAJUD,
nos
autos
n.
00120544120058160021, da 3ª Vara Cível da Comarca de Cascavel/PR. Constam débitos de
licenciamento, dos anos de 2016/2017, no valor de R$ 301,92.
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Depositário: Os bens encontram-se em poder e guarda do Sr. Antônio Cavalcante de Souza, gerente
administrativo e financeiro, portador do CPF: 353.327.601-59, podendo ser localizado à Av. Calama, n.
2666 – Bairro Liberdade, nesta cidade.
VALOR TOTAL: R$ 61.300,00 (SESSENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS), sendo 5% sobre o valor da
arrematação, a título de comissão da leiloeira.
DATA PARA PRIMEIRA VENDA: 29/11/2017, às 10h40.
DATA PARA SEGUNDA VENDA: 06/12/2017, às 10h40.
LOCAL DA VENDA: Somente através do site: www.veraleiloes.com.br
OBSERVAÇÃO: Sobrevindo feriado nas datas designadas para venda judicial, esta realizar-se-á no
primeiro dia útil subsequente.
COMUNICAÇÃO: Se o(s) bem(ns) não alcançar lance igual ou superior à avaliação, prosseguir-se-á na
segunda venda no mesmo dia, hora e local, a fim de que o mesmo seja arrematado por quem maior
preço lançar, desde que a oferta não seja vil.
CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO/FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação será feita pela melhor
oferta, mediante pagamento à vista (art. 892 do CPC/2015). Em caso de imóveis e veículos, o
pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, sendo que o arrematante deverá pagar
25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, sendo as prestações iguais, mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor
de cada parcela, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança,
garantido por restrição sobre o próprio bem. OBS: O lance à vista terá preferência sobre o lance a
prazo, bastando o lance à vista igualar-se ao a prazo durante o leilão.
LEILOEIRA: Vera Lúcia Aguiar de Sousa, JUCER n. 010/2006.
COMISSÃO DA LEILOEIRA: Em caso de arrematação a comissão devida será de 5% (cinco por cento)
sobre o valor do lance vencedor, a título de comissão, a ser paga pelo arrematante. Em caso de
adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a
ser pago pelo adjudicante ou pelo executado, conforme o caso. Também são de responsabilidade dos
arrematantes as despesas de custas de cartório que oneram o processo, e eventuais débitos que
recaíam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários, conforme o art. 130 §
único do CTN. Cientes, também, que no ato da adjudicação, remição ou acordo entre as partes, serão
cobrados os serviços da Leiloeira, as despesas de editoração e de editais, bem como as despesas de
vistorias e certidões de imóveis, das despesas informadas na Comunicação de Leilão e o Decreto
Federal n° 21.981/1932, no artigo 22, alínea “f”.
MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela
Internet, através do site: www.veraleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo máximo de 24 horas antes do leilão, confirmarem os lances e
recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização da praça, para fins de lavratura
do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão depositar à disposição do Juízo o
valor da arrematação, via depósito Judicial, no prazo de 24 horas a partir do encerramento da hasta,
seguindo as demais regras da forma de pagamento (à vista/parcelado) escolhida para cada
arrematação.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado a REQUERIDA EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n. 63.763.296/0001-12, na pessoa de seu Representante Legal, ASSIS MARCOS
GURGACZ, das datas acima, se porventura não for encontrado para intimação pessoal, bem como para
os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da
adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código
de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez
dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). 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. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Porto Velho, Estado de Rondônia.
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Porto Velho-RO, 6 de novembro de 2017

Gilson José da Silva
Diretor de Cartório
Cad. 206439-1
(assinado digitalmente)
ERN – 204902-3
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