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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ji-Paraná - 5ª Vara Cível

Forum Desembargador Hugo Auller, Avenida Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-261 - Fone: (69) 3422-1784

e-mail: cpe5civjip@tjro.jus.br

ÓRGÃO EMITENTE: Ji-Paraná - 5ª Vara Cível

 

EDITAL DE VENDA JUDICIAL (ELETRÔNICA)
E INTIMAÇÃO

 

:F I N A L I D A D E
 O Juiz de Direito da Ji-Paraná - 5ª Vara Cível torna público que será realizada a venda dos bens a seguir descritos e referentes à1)

Execução que se menciona. A venda dar-se-á exclusivamente no site  .  www.rondonialeiloes.com.br
 Ficam as partes, através deste Edital,  das datas da Venda Judicial, conforme descritas abaixo.2) INTIMADAS

EXEQUENTE:  CNPJ: 04.092.672/0001-25, com sede administrativa na Avenida Dois de Abril,MUNICIPIO DE JI-PARANA
nº 1701, Bairro Urupá, cidade de Ji-Paraná/RO.
EXECUTADO: , comASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA - CNPJ: 88.332.580/0015-60
domicílio em ABILIO FREIRE DOS SANTOS, 762, CEDUSP- ULBRA, Centro, Ji-Paraná - RO - CEP: 76900-970, e
representada por seu advogado RODOLFO WILD - OAB RS46699 - CPF: 936.147.300-00 

P r o c e s s o : 7 0 1 0 1 4 6 - 1 6 . 2 0 1 9 . 8 . 2 2 . 0 0 0 5
C l a s s e : E X E C U Ç Ã O  F I S C A L  ( 1 1 1 6 )
Exequente:MUNICIPIO DE JI-PARANA CPF: 04.092.672/0001-25
Executado: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA - CNPJ: 88.332.580/0015-60, representada
por seu advogado RODOLFO WILD - OAB RS46699 - CPF: 936.147.300-00 

 

 onde serão aceitos lances pela melhor oferta, desde que seja igual ou superior aoLEILÃO DATA ÚNICA: 24/11/2020, às 9h,
valor de avaliação.

LEILÃO ELETRÔNICO PELO SITE: www.rondonialeiloes.com.br

 EVANILDE AQUINO PIMENTEL, JUCER 015/2009LEILOEIRA OFICIAL:

Obs.: A captação de lances será aberta após a publicação do edital. Em havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário
de encerramento do leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de outros
eventuais licitantes. Caso não haja expediente nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo local e horário, independente de nova publicação ou intimação.

DESCRIÇÃO DO BEM:

Um imóvel denominado lote urbano n° 17, da quadra 3030, setor 207, setor Bairro Jardim Aurélio Bernardi, medindo
70 metros nas laterais e 27,90 na frente e fundos, totalizando 1.953,00m². LIMITES E CONFRONTAÇÕES: frente
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para a Rua Ana Gomes dos Santos, medindo 70,00 metros; fundos para os lotes 16 e 18, medindo 70,00 metros;
lateral direita: Rua Albino Becker, medindo 27,90 metros e lateral esquerda: Rua Martinho Lutero, medindo 27,90
metros. BENFEITORIAS: uma edificação em alvenaria medindo aproximadamente 12,00 x 70,00 (840m² = oitocentos
e quarenta metros quadrados). Contendo sete apartamentos. Construção em tijolos à vista, tipo colonial,
envernizados. Coberta com telhas de fibrocimento de 0,5mm. Piso em cerâmica comum. Esquadrias em madeira.
Janelas em madeira tipo treliças. Cercada com muro na parte dos fundos e laterais direita e esquerda, sem reboco,
chapiscado. Com grades de ferro na parte da frente. Contendo garagem, espaço para jardim, e calçada. Rua
pavimentada com calçamento tipo bloquete em concreto sextavado. CARACTERÍSTICAS e CONSIDERAÇÕES:
Imóvel bem localizado, plano, nas proximidades do Colégio CEDUSP e Centro Universitário São Lucas, Posto de
Combustíveis, Ciretran, Quartel Militar, com bom acesso à BR 364 e ao centro da cidade. Imóvel matriculado sob nº
12.868 perante o CRI de Ji-Paraná/RO.

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 965.000,00 (novecentos e sessenta e cinco mil reais), conforme auto de penhora, avaliação e
depósito ID 32109041.

  ÔNUS: R2) Penhora no processo nº 005.2009.000209-7 – 3ª Vara Cível de Ji-Paraná/RO; AV4) Ação acautelatória -
  processo nº 29977-44.2014.8.19.0001 – 27ª VC TJ Rio de Janeiro/RJ; AV6) Indisponibilidade no processo nº

  0000196-42.2011.5.04.0003 – 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS; AV8) Indisponibilidade no processo nº
  0092300-24.2009.5.04.0003 – 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS

  R$ 54.896,46 (cinqüenta e quatro mil oitocentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos)VALOR TOTAL DA DÍVIDA:

ID 32109041AUTO DE PENHORA E AVALIAÇÃO: 

DEPOSITÁRIO: Valmir Miguel de Souza 

OBS.: Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por
depósito judicial ou por meio eletrônico (art. 892, CPC). Arrematação com créditos do próprio processo: Poderá o exequente
arrematar o bem utilizando os créditos do próprio processo, observado o previsto no art. 892, §1º, § 2º e § 3º, do CPC.

 Quem pretender arrematar os ditos bens, deverão ofertar lances pela internet, através do siteMODALIDADE ELETRÔNICA:
<www.rondonialeiloes.com.br>, devendo para tanto os interessados efetuarem o cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h
antes do leilão, ficando ciente de que os arrematantes deverão depositar a disposição do juízo o valor da arrematação, via depósito
judicial no prazo de 24h, seguindo as demais regras da forma de pagamento (À vista/Parcelado) escolhida para cada arrematação.

ADVERTÊNCIAS:

1) Havendo arrematação dos bens, será devida a comissão de 5% sobre o valor da arrematação, em favor da leiloeira, devendo a
comissão ser paga diretamente à leiloeira.

2) Caso o(a) executado(a) resolva adimplir a dívida diretamente com o(a) exequente, depois de iniciado o procedimento para a
realização dos leilões, caberá a parte exequente exigir da parte executada um acréscimo de 1% (um por cento) sobre o valor da
avaliação, para o pagamento dos honorários da leiloeira, ficando, nesta hipótese o exequente obrigado ao pagamento diretamente a
leiloeira.

2.1) Na hipótese de acordo ou remição após a realização da alienação, a leiloeira fará jus à comissão prevista no item 1 do
presente edital, conforme § 3º, do art. 7º, da Resolução nº 236/2016 do CNJ.

3) Havendo débitos tributários ou administrativos que incidam sobre os bens, haverá subrogação sobre o preço da arrematação,
sendo que os bens serão entregues livres e desembaraçados de ônus, conforme art. 130 do CTN.

4) Todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas e as pessoas naturais capazes podem participar do leilão, exceto o juiz do
feito, o membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, o Diretor de Secretaria e os demais servidores e auxiliares da
justiça desta localidade, o leiloeiro, o depositário, o avaliador e o oficial de justiça, além daqueles que forem responsáveis pela
administração dos bens leiloados, conforme determina o artigo 890 do Código de Processo Civil de 2015.
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5) Salvo nas hipóteses do artigo 903, §§ 1º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, não serão aceitas desistências dos
arrematantes, reclamações posteriores sobre os bens ou alegações de desconhecimento das cláusulas deste edital, para se eximirem
das obrigações assumidas, observada, ainda, a sanção criminal prevista no artigo 358 do Código Penal (“Artigo 358 - Impedir,
perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem: Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à
violência.”).

6) VISTORIA DO BEM. A localização dos bens para visitação é a declarada neste edital. Antes dos dias marcados para o leilão,
os interessados terão o direito de visitação dos bens nos locais em que se encontram. Se a parte ré ou o depositário impedirem a
vistoria, o interessado deve entrar em contato com o escritório do leiloeiro oficial nomeado ou peticionar a este juízo. O bem será
vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições,
antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.

 Ficam desde logo intimadas as partes, os coproprietários, os interessados e principalmente, os executados,INTIMAÇÕES:
credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se casados forem, e: ASSOCIACAO

  , se por ventura não forem encontrados para intimação pessoal, bemEDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA
como para efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e do direito de remição do art. 826.

Conforme art. 887 este edital será publicado eletronicamente no site <www.rondonialeiloes.com.br>.

DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DO LEILÃO E PARCELAMENTO: 

Fone: 69-98133-1688 /69-3421-1869 E-mail: contato@rondonialeiloes.com.br

  “(...) Vistos. A última avaliação do bem é recente, prescindindo de novo ato nesse sentido, portanto,DESPACHO ID 37596644:
indefiro o pedido retro. Promova-se a averbação da penhora na matrícula do imóvel, via sistema ARISP. Determino a venda

A venda judicial será realizada pela leiloeira Srª.Evanilde Aquino Pimentel, da empresa Rondônia Leilões,judicial do bem. 
inscrita na JUCER sob o nº 015/2009, leiloeira oficial, e a exequente, através do representante legal, seguindo as determinações
abaixo. Nos termos do disposto no parágrafo 1º dos artigos 880 do Código de Processo Civil, fixo a comissão de corretagem em
5% (cinco por cento) do valor da alienação. A alienação não poderá ser efetuada por valor inferior ao da avaliação constante dos
autos, salvo com anuência dos proprietários. O exequente deverá dar ampla publicidade do leilão, inclusive, se for conveniente,
com publicação pelo menos duas vezes em jornal de circulação local, tudo na forma do artigo 887 do CPC. Deverá intimar as
partes envolvidas no processo sobre o leilão, oportunizando-as o exercício de direito de preferência na aquisição do bem, em
condições de igualdade pela melhor oferta. Deverá lavrar o termo de alienação, nos termos do parágrafo 2º do art.685, do Código
Processo Civil. Efetuada a alienação, na forma acima delineada deverá o leiloeiro, receber e depositar, dentro de um dia, à ordem
do Juízo, o produto da alienação, bem como prestar contas nos dois dias subsequentes ao depósito, cumprindo rigorosamente os
comandos do art. 884 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de 90 (noventa) dias, para a conclusão da alienação. SIRVA-SE
DE OFÍCIO comunicando aos juízos, abaixo indicados sobre o bem levado a leilão e para que os credores habilitem seu crédito
nestes autos: - 3ª Vara Cível de Ji-Paraná - RO, autos 005.2009.000209-7; - 27ª Vara Cível do Rio de Janeiro - RJ, autos
0029977-44.2014.8.19.0001; - 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre - RS, autos 0000196-42.2011.5.04.0003; - 3ª Vara do
Trabalho de Porto Alegre - RS, autos 0092300-24.2009.5.04.0003; Instrua-se o expediente com cópia da matrícula do imóvel.
(...)"

 A presente ação pode ser consultada pelo endereço eletrônicoOBSERVAÇÃO:
http://pjeconsulta.tjro.jus.br/pg/ConsultaPublica/listView.seam (nos termos do artigo 19 e 20 da Resolução 185, de 18
de dezembro de 2013 do Conselho Nacional de Justiça).

: Fórum Cível, Av. Ji-Paraná, 615, Urupá, Ji-Paraná/RO, 76900-261 3422-1784 e-mail: Sede do Juízo cpe5civjip@tjro.jus.br

 

Ji-Paraná, 17 de novembro de 2020.
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MARCOS ALBERTO OLDAKOWSKI
Juiz de Direito

(assinado digitalmente)
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