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EXPEDIENTE EXPEDIENTE



 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Ji-Paraná - 2ª Vara Cível

Avenida Brasil, 595, Nova Brasília, Ji-Paraná - RO - CEP: 76908-594 - Fone: (69) 3422-1784

e-mail: cpe2civjip@tjro.jus.br

ÓRGÃO EMITENTE: Ji-Paraná - 2ª Vara Cível

 

EDITAL DE VENDA JUDICIAL  E INTIMAÇÃO

 

:F I N A L I D A D E
 O Juiz de Direito da Ji-Paraná - 2ª 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 na na modalidade PRESENCIAL e ELETRÔNICA nas datas e local e sob as
condições adiante descritas.

 Ficam as partes, através deste Edital,  das datas da Venda Judicial, conforme descritas abaixo.2) INTIMADAS

    , brasileiro, casado, corretor de imóveis, devidamente inscrito noEXEQUENTE: CHARLES BRITO MARTINS
CPF/MF sob o n° 890.884.847-91 e na Carteira de Identidade - RG sob o n° 20.900.365 - SSP/SP, residente e
domiciliado na Rua Amazonas, n° 561, Bairro Primavera, CEP 76914-850, nesta Cidade e Comarca de Ji-Paraná,
R O .

  , brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RGEXECUTADO: DOUGLAS ADRIAN DA SILVA
nº 393.222 SSP/RO e inscrito no CPF sob nº 679.700.019-04, residente e domiciliado à Rua Maracatiara, nº 1.301,
bairro Nova Brasília, em Ji-Paraná-RO.

P r o c e s s o : 7 0 0 1 6 3 0 - 1 2 . 2 0 1 6 . 8 . 2 2 . 0 0 0 5
C l a s s e : C U M P R I M E N T O  D E  S E N T E N Ç A  ( 1 5 6 )
Exequen te :CHARLES BRITO MARTINS CPF:  890 .884 .847-91
Executado:DOUGLAS ADRIAN DA SILVA CPF: 679.700.019-04

Reboque para barcos Aquaforce CA placa NDK3506, em bom estado de conservação e com pneusDESCRIÇÃO DOS BENS: 
meia vida. 

 R$ 33.482,03 (Trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e três centavos), atualizadosVALOR TOTAL DA DÍVIDA:
em 20/08/2020.

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).AVALIAÇÃO: 

 ID 42945105AUTO DE PENHORA:

02/07/2020, ID 42945105DATA DA INTIMAÇÃO DA PENHORA: 

Cabe ao arrematante custear o transporte do bem arrematado, bem como providenciar o pagamento de despesas relativasÔNUS: 
ao registro da transferência da propriedade ITBI. 

EVANILDE AQUINO PIMENTEL, JUCER 015/2009LEILOEIRA: 
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Douglas Adrian da Silva. Endereço: Rua Dr Jill, 66.DEPOSITÁRIO:   

11/02/2022, às 9h, onde serão aceitos lances pela melhor oferta, desde que seja igual ouDATA PARA PRIMEIRA VENDA: 
superior ao valor de avaliação. Não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 2ª venda.

: 21/02/2022, às 9h, onde serão aceitos lances com, no mínimo, 50% do valor de avaliaçãoDATA PARA SEGUNDA VENDA: 
do bem.

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

: A captação de lances será aberta após a publicação do edital. Em havendo lances nos três minutos antecedentes ao horárioObs.
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.

C O M U N I C A Ç Ã O :
OBS.: Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado de imediato pelo arrematante, por 1) 

depósito judicial ou por meio eletrônico. (art. 892 Novo CPC). O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá
apresentar, por escrito: até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o
início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta conterá, em qualquer
hipótese, a forma de pagamento de pelo menos 25% (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; As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção monetária e as
condições de pagamento do saldo. (art. 895 Novo CPC). ÔNUS DO ARREMATANTE: Cabe ao arrematante custear o transporte
do bem arrematado, bem como providenciar o pagamento de despesas relativas ao registro da transferência da propriedade ITBI.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS:

INTIMAÇÕES: Ficam desde logo intimados os executados: DOUGLAS ADRIAN DA SILVA, se por ventura não forem
encontrados para intimação pessoal, bem como para efeitos do art 889, Inciso I do NOVO CPC e do direito de remição art 826 02)
Caso o(a) executado(a) resolva adimplir a dívida diretamente com o(a) exequente, mesmo depois de iniciado o procedimento para
a realização dos leilões, CABERÁ A PARTE EXEQUENTE EXIGIR DA PARTE EXECUTADA UM ACRÉSCIMO DE 2%
(dois por cento) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, para o pagamento dos honorários da leiloeira, ficando, nesta
hipótese o exequente obrigado ao pagamento diretamente a leiloeira, que poderá exigir seu cumprimento em procedimento
próprio.

 Havendo arrematação, será devida a comissão de 6% sobre bens Imóveis e 10% sobre bens Móveis sobre o valor da3)
arrematação, em favor do leiloeiro, devendo a comissão ser paga diretamente ao leiloeiro.

 Os executados não poderão impedir a leiloeira e/ou representante legal de vistoriar e fotografar os bens constritos, ficando4)
desde já advertido de que a obstrução ou impedimento constitui crime (art. 330 do Código Penal)

 Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram não cabendo ao Tribunal de Justiça, nem à leiloeira5)
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos,
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos arrematantes a verificação do estado de
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição dos bens) deverá ser dirimida no ato do leilão;

 Os débitos decorrentes de multas, IPVA, IPTU e outros que eventualmente gravem os bens, e cujo fato gerador seja anterior à6)
expedição da carta de arrematação serão sub-rogados no valor ofertado na arrematação;

 No caso de um lote com diversos bens, estes podem ser arrematados separadamente. Dar-se-á preferência, entretanto, ao lanço7)
que se propuser a arrematálos todos, em conjunto (art. 893 do Novo CPC).
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DÚVIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE AS REGRAS DO LEILÃO E PARCELAMENTO: FONE: 69-8133-1688 /69-3421-1869
E-MAIL: CONTATO@RONDONIALEILOES.COM.BR

 1- Não sendo possível a intimação pessoal do(a) executado(a), fica este(a) intimado(a) por este edital.   2 -OBSERVAÇÕES:
Sobrevindo feriado nas datas designadas para venda judicial, esta realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.

 “(...) Nos termos do art. 879, II, do CPC, DEFIRO a realização de leilão judicial eletrônico do veículoDECISÃO ID 57566031:
penhorado (ID  42945105 ). Para tanto, nomeio a leiloeira Srª Evanilde Aquino Pimentel, da empresa RONDÔNIA LEILÕES

JUDICIAIS, inscrita na JUCER sob o nº 015/2009, leiloeira oficial, que deverá observar a regulamentação constante na

Resolução n. 236/2016 do CNJ. Fixo a comissão de corretagem em 6% (seis por cento) do valor da ARREMATAÇÃO, em se

tratando de bens móveis, e em 10% (dez por cento), no caso de bens imóveis (880, §1.º). Fica a empresa com a incumbência de

realizar todas as tarefas que antecedem a solenidade, bem como a própria hasta pública. Os honorários da leiloeira serão

adimplidos pelo(a) arrematante, incidindo o percentual sobre o valor da arrematação. Em primeiro leilão deverá ser considerado

o valor da avaliação, podendo o bem ser arrematado por valor de até a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação em

segundo leilão (art. 891, parágrafo único), a ser realizado em intervalo de no máximo 10 (dez) dias após o primeiro. Caso o(a)

executado(a) resolva adimplir a dívida diretamente com o(a) exequente, mesmo depois de iniciado o procedimento para a

realização dos leilões, CABERÁ À PARTE EXEQUENTE EXIGIR DA PARTE EXECUTADA acréscimo de 2% (dois por cento) do

valor atualizado do débito.  O leiloeiro nomeado deverá dar ampla publicidade do leilão, inclusive, se for conveniente, com

publicação pelo menos duas vezes em jornal de circulação local. As vendas judiciais se darão por meio eletrônico por meio do

site: www.rondonialeiloes.com.br, devendo ser aberto com cinco dias de antecedência para recebimento de lances, e fechando no

mesmo dia e hora do presencial. Consigna-se que quem pretender arrematar os ditos bens, deverá ofertar lances pela internet,

por meio do site www.rondonialeiloes.com.br, devendo para tanto os interessados efetuarem o cadastramento prévio, no prazo 

máximo de 5 DIAS antes do leilão, confirmarem o lance e recolher a quantia respectiva, para lavratura do termo próprio, ficando

ciente de que os arrematantes deverão depositar a disposição do juízo o valor da arrematação, via depósito judicial no prazo de

24hs, seguindo as demais regras da forma de pagamento escolhida para cada arrematação. O corretor/leiloeiro nomeado 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. O corretor/leiloeiro nomeado deverá lavrar o termo de alienação, nos termos

do §2º do art.880 do Novo Código Processo Civil. Efetuada a alienação, na forma acima delineada deverá o leiloeiro, receber e

depositar, dentro de 24 (vinte quatro) horas, à ordem do Juízo, o produto da alienação. Prestar contas nas 48 (quarenta e oito)

horas 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. Designem-se datas para venda judicial do bem .Intimem-se. (...)

 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  
cpe2civjip@tjro.jus.br

 

Ji-Paraná, 25 de novembro de 2021.

ANA VALERIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO
Juiz(a) de Direito

(assinado digitalmente)

Data e Hora 29/11/2021 06:50:54

a 10404

Caracteres 9932

Num. 65500393 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: ANA VALERIA DE QUEIROZ SANTIAGO ZIPPARRO - 01/12/2021 01:11:16
http://pjepg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120101111683300000062726685
Número do documento: 21120101111683300000062726685



Validade: 31/08/2022, conforme estabelece o Art. 22, inciso I, letras“a” e “b”, da Instrução

Presidencial Nº 001/2012 – PR, publicada no DJE nº031 de 15/02/2012.
Preço por caractere 0,02246

Total (R$) 223,07
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