EOITAL DE PRAÇA E

LEIúO

O Doutor ANGELO AUGUSTO GRACA MENDES, Juiz de DiÍeilo da 2'Vara Cível da Comarca de Boâ Vista - Rorâimâ,
FAZ SABER a lodos quantos virem o presenle, ou dêle conhêcimenlo tiverem que nos autos abaixo descritos Íoi designâdo o período pâra prâ9â /

elláo do bem penhoredo, e sêr realizado pelo GABRI€L ALBANO NASCIMENTO, Leiloeiro OÍicial matriculado perante â Juntâ Comercial do
Paraná sob o n" 14/262-1, como segue:

LÉII-ÀO ONLINE - PERIOOO: A PÂRÍIR DO 5'DIA APÔS Â PUALICAçÃO DO EOIÍAL ATÉ O DIA 22J1112O17, AS
íO:00h - O preÇo mínimo pâra e eíremetâçáo do bem seÍá de R$ 300.000,00 reais, tendo como condiçóes de pâgamênto o pagameoto em alé 3
parcêlás sêndo a primeiÍa a vistâ, mediante depósilo judicial ou por meio eletíónico; a segunda em 30 dias e a lêíceirâ em 60 dias. As garantias
devêráo sêr reais (bens do potencial arÍemâtanle)

Exequente

(CPF/CNPJ)

(â)

0919546-24.2010.8.23.0010 - Execução deTltulo ExtrâJudlclal
2'Vâra Clvol do Boâ vlsta
irARlA DAS GRAçAS MENDES DE MEDEIROS PORÍO(CPF 095.433.332-20) (n. 0í)

Rua HomeÍo Cruà 533 - BaiÍo Sáo Francisco - Boa Vista - RoÍaima - C EP 69.305- 1 90. (mov.64
Oanilo Silva Evêlin Coelho (OAa/RR. 769) e Esser BÍognoli (OAB/RR 1 566 (mov. 1.2fls 13).
Adv. Exequente
Executado (a) (CPF/CNPJXo1) CIDIAMARA DO CARMO FEITOZA (CPF 199.620.882-91) (fl.o1)
Rua Pinhêiío n" 423, Paíaviana - Boa Vista/RR {mov. 182.1 Íls 348
EndeÍêço
Almir Ribeiro da Costa (OAB/RR 251) (mov 57.2 ns. 100)
Adv
Exêcutado (a) (CPF/CNPJX02) JUCELINO KUSIÍSCHEK PEREIRA (CPF 182.889.952-68) (fl.01)
Rua Pinheiro no 423, PaÉvianâ - Boa Vista/RR.(mov. 182 1 fls. 348
EndeÍeço
Depositá.io
Juscdiílo Kob'bchêk Peíeira (CPF 182.889.95268) (mov. I 07 1 ís. 203)
Fazenda Paraiso, Gbba Cauamé - Ato Al€gíe"nR (nDV. 107.1 ís. 203)
EndeÍêço da Guarda
Penhora íealizâda Bem
2010212015 lÍ,o\. 107.1 Íls. 203)
Rt 464.694,99 - 01/11/2016 (mov. 163.3 fls. 321)
Débito Primitivo E

nde reço Exeq uente

(â)

I n.

I

1

0)

Executado(a)
Executado
Executâdo(e)
Fiel
Bem
data/fls

R§ 555.292,85
Qualiíicâçào do(3) Bem(ns)
Area de lêrras rurel
Área
rureldenomini
denominada "Fazenda PâíâÍso". situada na Gleba Cauamé, MunicÍpio de Alto Alegre/RR, com 370,8619 há. Têndo os seguintes
lLmiles e confronlaÉes: Norte com terras da Uniáo, poí umâ linha reta ligando os marcos Àr-02 e M-510, com âzimutê e distancja de 45'13'
3.222,51 metros: ESTE; Com os lolês n. 217 . UA, 219, 220, 221 e 222, poí uma linha quadrada de 06 (sêis) elemenlos ligado os meÍcos I M-510,
ln-512, tú-513, L4-514, M-515 e M-516, com ezamules e distânoas de 138"51'- 304,67 metros, 138"51'- 258,39 metÍos, 138052 - 311,o8mêtros
138"53 - 322,02metÍos, 138.54'- 357,40 metro§, 138055'- 270,44 metíost SUL: Com o s€nhor Cícero, poÍ uma linha retâ ligando os mercos lú516 e M-01, com azimute e distancia de 243"08'- 3.3.393,92 metros e OESTE: Com o Rio MucacâI, por uma linha quêbÉde de dois elêmentos
ligando os pontos: M,01, G-55 e Àr-02, com azimute ê distancia de 331q32'- 274,5E metros e 301031'- 241,59 metíos devidamente regislrado no
cartório de Registro de lmóveis desta Comarca - Malricula n" 6.738. - Venda 'Ad Corpus'.
avaltaçáo Prlmltlva - datâ/tls R§ 556.292,85 - 20/02/2015 (mov. í07.í fls. 204)

-

ITR: NÃO LEVANTADO

-

R-22-6.738
HIPOTECA. DEVEDOR: Jr./scelino Kubitschek Pereira (CPF 1 82.889.952-68). CREOORA: Maria das Graçâs À,,lendes de MêdeiÍo
Poíto {CPF 095.433.332-20). EscÍiturâ Públicá lavÉda as fls. 033 e verso do llvro n'093 do 2'Ofício de Notas local.

-

Av-23-6.738
ADITAMENTO. Aditamenlo ao R-22-6.738 acima e de confoÍmidade com tilulo apre§entado, paÍa ícar consignado que a
lnteNenientê Garantidora é Cidiamârâ do Carmo Feitosa (cPF 199.620.882w-91).
R-24-o 738 - PENHORA. DEVEDORES: Juscelino Kubitschek PeÍeiÍa e Cidiamara do Carmo Feitosâ. CREOORA| Maíia dâs Graças lúendes de
lúedeiros Porto, extraido dos Autos do Processo no O8OO428-30.2014 23.0005 da VaÍa Cível ÚnÉá do Allo Alêgíe/RR.
Av-25-6 738 - ADITAMENÍO. Em âdilemento eo R-24-7.738 retro e de coníormidade com o documento epÍesentado, parâ ícar consignado que na
Íealidade a cÍedoÍa Maria das GraÇass Mendes de [4edeilos Porto, já qualiÍicada no R-22-6.738 acima, e náo como constou, por erro mateíial, no
íeíerido R-24-6.738 retro

DEPÓslTO' Em podeÍ do Íel deposrtârio Sí JUSCELINO KUaITSCHEK PEREIRA (poÍtador do CPF No 182.889.952-68)
TOTAL DA AVALTAÇÁO RS 556.292,85 (qutnhêôtos e cinqúenta e seis mil, duzenios e novenla e dois reais e oitenla e cinco centâvos) conÍorme
avaliaçÀo rcalizada em 201O2J2015 .
VALOR DA DIVDA: RS 464.694,99 (Quatrccenlos e sessenia e quatro mil, seiscentos e novenlâ e quatro íeais e noventã e nove c€nlâvos) em
01t1112016.

lNÍlMAÇÁO: Ficam desde logo intimâdos os executados CIOIAMARA OO CARMO FElTozA e JUCELINO KUSITSCHEK PEREIRA, se
porventurá nào Íor encontíado, para lntlmeção pes3oel. E, paÉ quê choguo ao conhoclmonlo de todos, mândou oxPedlr o prelente edltal,
qus 3erá aÍlxado no local d6 coltume, no Fóíum Advogsdo Sobral Pinto, o publicado na íoÍmâ da lei. Dôdo e pâ33ado ne3ta cldadê o
comaíca de Boa Vl3ta, Estado dê RoÍâlma, aos 23 (vlnle e trê8) dlâs do m6s dê Agosto de dols mll o dezel3ete.
AtÍaves deste editel ncâm intimados as partes (C.P.C. AÍt. 889 e AÍi 3'de Lei de lnlÍoduÉo do Código Civil Brasileiro) (Art 1501 do Código Cível
BÍasileiÍo), as pârtes Licitentes e terceiros interessados. Os bens móveis ê imóveis seÍáo leiloados no estado de conservaçáo em que se
encontÍam náo câbendo íeclamâções, desrstências, cancelãmênlo ou devoluçóe§. No§ irnóveis a venda é "ad-corpus";As IMAGENS no SITE e
tNFORi,IES PUBLICITÁR|O sáo dê caíáteÍ secundário e eÍeito estritamenle ilustrativot incumbê ao ârrematanle: Pagar a comissáo de 5% sobÍe o
vator do bem âÍêmatado ao leiloeiro. Poderá ser regisÍado na Certidão de Prâça e Leiláo, o último ê o pênúliimo Lançador do Leiláo; se o último
náo cumprií as íoÍmalidades lêgais, o penúltimo poderá ser chamado, a criiério do JuÍzo, desde que o mesmo cumplâ as condiçôês do Último
lançador; EÍratas, ónus, Dêspesâs inÍormâdâs e anunciadas antes da Hasta Públicâ inlegrâm o Edital de Leiláo, Os participantes do Leiláo estaráo
sujeilos âo AÍtrgo 335 do CPC, contra aqueles que impediíem, perlurbaÍêm, Íraudarem,aÍastaÍem ou pÍocu€rem aíeslaí licitântes por meios
ilícitos, com os agÍavanles dos cÍimes pratrcados contra a ordem pública e violénoa; Ficâm intimada(os) as(os) executada(os) de que o pÉzo paía
apresentaÉo de quaisquer medidas procêssuais contra os atos dê exproprlâÉo como embargos ou recursos comêçêÍá â lluir âpós a €alizaçáo da
Hasta Públicâ, lndependêntemenle de nova lntimaçáo e de que poderá íemir a execuçáo pâgando o principal e acessórios, até antes da
aÍremalaçáo e/ou adjudicaçáo (art. 889 do CPC), e que as haslas públicâs somenle se.áo suspensas com a comprovaÉo tempesliva do
pagamento de todos os valores devidos, inclusive de§pe§âs do Sí. Leiloeiro paÍa a realizaçáo dos atos. O§ arêôatânles de bens imóveis os
Íecebem tivres de hipotecas, penhores e débitos anterioÍes rclalivos ao IPTU, nâ ÍoÍme do art. 130, parágraÍo único, do CÍN, sujeitândo-se
enlÍetânto, a eventuais outros ônus existenles sobrc cada bem, e às despesas relaüvas à Transcíição e tíansÍeíéncia§ dos lmóveis (lTBl e
emolumentos do OfÍcio de Registro de lmóveis).

Caso os Exeqüenles, Executados, Sócios/Equiparados (art. 687, § 5o do CPC) e Cônjuges, bem assim os credores hipotecários não selam
encontrados ou ciêntiÍcados, por qualquet rdzáo, dà dala de PíacA e Leilã0, valerá o presenie Editalde lnlimaÉo de Praça e Leiláo. Se, poÍjusto
motivo, o ato náo se Íealzar nas dâtas apíazadas, terá lugar no primeiro dia útil seguinte, nos mesmos horá os. E pâra que chegue ao
conhecimenlo dos inteÍessados e náo possam, d€ Íuturo, alegar ignoÍánciâ, mândou expedir o prêsêntê que seaá aÍlxado no local de costume, na
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