
 
  
 
 
 
 

 
 
 

EDITAL DE LEILÃO 
 
DIA E HORA DO ENCERRAMENTO: 17 de MAIO de 2021 às 14h. 
LOCAL: Rede Mundial de Computadores no sítio www.hammer.lel.br. 
 

RODRIGO SCHMITZ, Leiloeiro Oficial, matriculado na JUCEG sob 
n°. 069/2019, devidamente autorizado pelo(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara Cível, Fazendas Públicas, Meio Ambiente e Registros Públicos da 
Comarca de Jataí/GO, venderá em público LEILÃO ELETRÔNICO (art. 879, inc. II, do CPC), 
com encerramento no dia, hora e local acima citados, o(s) bem(ns) penhorado(s) a seguir 
relacionado(s). 
 
01) Processo 0168366.57.2001.8.09.0093 - Exequente: Banco do Brasil S/A / Executado: 
Moises Godoy de Assis / Bem(ns): A parte de terras com área de 15 hectares, 36 ares e 61 
centiares, situada em Jataí/GO, na Fazenda Boa Vista do Rio Claro, que está dentro das 
seguintes divisas e confrontações: Começa em um marco cravado junto ao perímetro, daí, 
com rumo de 17º55'SE, vai ter o marco cravado junto à margem esquerda do Córrego da 
Formiga na distância de 534,64m, dividindo até este ponto com Valdir Rodrigues Godoy, 
daí, segue pelo veio d'água do Córrego da Formiga abaixo e acompanhando todas as suas 
curvas vai ter um marco cravado junto à mesma, dividindo até este ponto com o próprio 
Córrego da Formiga, daí, segue com o rumo de 14º41'NW, vai ter o marco na distância de 
492,24m, dividindo até este ponto com Vivaldo Godoy de Assis, daí, com o rumo de 
84º19'SW, vai ter o marco no ponto de partida, ponto por onde deram inícios a estas 
descrições, na distância de 318,00m, dividindo até este ponto com Margarida Rodrigues 
Godoy. Cadastrada no INCRA sob o nº 933.031.012.220-6; matriculada sob o n. 47.658 no CRI 
de Jataí/GO; avaliada em R$184.320,00. OBS.1: Junto à matrícula do imóvel (atualizada até 
04.02.2021) consta registrado: Proprietário: Moisés Godoy de Assis (R.1); Reserva Legal 
delimitada (AV.2/AV.3); OBS.2: Conforme Laudo de Avaliação de fls. 235, a área avaliada é 
composta por terra bruta, prevalentemente arenosa, apropriada e utilizada para pastagens, 
bem servida de água, energia elétrica, porém distante certa de 35km do acesso mais 
próximo ao asfalto.  
 
02) Processo 0258127.16.2012.8.09.0093 - Exequente: Cooperativa de Crédito Rural da 
Agricultura Familiar e Economia Solidária de Jataí / Executado: Eloisa Helena Rodrigues 
Dias / Bem(ns): Um terreno urbano para construção, situado em Jataí/GO, na Vila Fátima, à 
Rua Zeca Vilela, designado por segunda parte do lote 10, da quadra 63-F, medindo 15,00m 
de frente e de fundo; por 13,00m de cada lado, limitando à direita, com o lote 11, à 
esquerda, com o remanescente do lote; ao fundo, com o lote 09; edificado com uma casa 
residencial, com três quartos, piso cerâmica, banheiro, duas casinhas de despejo, telha 
plan, provida de água e esgoto, pintura lavável e asfalto (Laudo de Avaliação Mov. 03); 
matriculado sob o n. 19.240 no CRI de Jataí/GO. AVALIAÇÃO (terreno e benfeitoria): 
R$140.000,00. OBS.1: Junto à matrícula do imóvel (atualizada até 04.02.2021) consta 
registrado: Proprietário: Eloisa Helena Rodrigues Dias (R.6); Hipoteca em favor da Caixa 
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S/A - PREVI. (R.7); Penhora em favor 
do processo 117294-74.2014.8.09.0093 da 3ª Vara Cível de Jataí/GO (R.8); OBS.2: Tendo em 
vista a divergência da benfeitoria averbada na matrícula da constatada no Laudo de 
Avaliação, despesas com eventual regularização junto aos órgãos competentes (Prefeitura, 
INSS, Registro de Imóveis, Etc.) correrão por conta do arrematante.  
 
03) Processo 0034434.50.2013.8.09.0093 - Exequente: Ministério Público do Estado de Goiás 
/ Executado: Nelson Americo da Costa (Espólio) / Bem(ns): A parte de terras com área de 
44,628 alqueires em culturas, situada em Caiapônia/GO, na Fazenda "Água Limpa", com as 
seguintes divisas e confrontações: Começam na barra do Grotão com o Rio do Peixe; daí, 
rumo norte ao Marco cravado aos 100m; daí, rumo 81º45'SE ao Marco cravado aos 630,00m; 
daí, ao rumo de 37º30'SE ao Marco cravado aos 405,00m; daí, rumo 08º30"SW ao Marco 
cravado aos 240m; daí,segue rumo 86º00'SW até o Rio do Peixe, aos 80m, limitando com 
terras de sucessores de Lindolfo Rodrigues Machado, daí, ainda com rumo de 86º00"SW até 
atingir o grotão aos 860m; daí, pelo grotão acima veio d'água até um Marco cravado em sua 
margem esquerda aos 900,00m, se projetados em reta; daí, rumo de 50º15'NW até um Marco 
cravado aos 540,00m; daí, rumo de 07º00'NE a um Marco cravado na orla da cultura aos 
340m; daí, pela orla da cultura, ficando o campo a esquerda, até um Marco cravado na 
mesma aos 760m, se projetados em reta; daí, rumo de 39º30'NW ao Marco cravado no aparado 
aos 460m, limitando com terras de Jose Cruvinel Vilela; daí, pelo aparado a direita até 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

um Marco cravado no mesmo aos 2.030m, se projetados em reta; daí, rumo de 37º00'NE ao 
Marco do ponto de partida aos 270m, limitando com terras de Joaquim de Castro Vilela - 
Ficam mantidas as servidões existentes, contra e a favor deste quinhão; matriculada sob 
n. 7.596 no CRI de Caiapônia/GO, avaliada em R$ 1.785.120,00; OBS.1: Junto à matrícula do 
imóvel (atualizada até 02.02.2021) consta registrado: Proprietários: Nelson Americo da 
Costa, casado com Iraides Beraldo Costa (R.2); Termo de Responsabilidade de Reserva - 
utilização limitada)(AV.1); Condição de Pagamento (AV.3);  Penhora em favor do processo 
201300344347, da 2º Vara Cível e Faz. Públicas de Registros Públicos e Ambiental de 
Jataí/GO (R.4) - presentes autos; OBS.2: Conforme Laudo de Avaliação (Mov. 10), o 
imóvel possui 12 alqueires em cultura, de topografia plana, porém muito suja (capoeira), 
sendo o remanescente da área acidentada e de difícil acesso, com aparados, morros e 
pedras. O imóvel possui casa sede, com vários cômodos, área de serviço, coberta com 
telhas de cimento, piso de vermelha, servida de energia elétrica, água natural por queda 
livre, possuindo ainda casa de funcionário e curral, etc. OBS.3: Tendo em vista que as 
benfeitorias certificadas no Laudo de Avaliação não encontram-se averbadas na matrícula, 
despesas com eventual regularização junto aos órgãos competentes (Prefeitura, INSS, 
Registro de Imóveis, Incra, Etc.) correrão por conta do arrematante. OBS.4: De acordo com 
o Despacho judicial proferido em 19.01.2021, esclarece-se ao futuro arrematante que, ao 
levar a carta de arrematação a registro, os emolumentos do cartório de registro de imóvel 
deverão ser calculados com base no valor da arrematação e não da avaliação judicial, 
conforme decidido na suscitação de dúvida n. 5632732.22.2019.8.09.0093.  
 
REGULAMENTO: 1) DA PARTICIPAÇÃO NA HASTA PÚBLICA: 1.1) O interessado em participar do 
leilão deverá cadastrar-se previamente na rede mundial de computadores através do sítio 
www.hammer.lel.br, de modo gratuito, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro 
horas) da data/hora do encerramento do evento, ficando o interessado responsável civil e 
criminalmente pelas informações lançadas no preenchimento do aludido cadastro, 
oportunidade em que preencherá os dados pessoais, anexará documentos e aceitará as 
condições de participação, registro de lance e venda previstas no Edital, no Contrato de 
Adesão Digital constante do sítio eletrônico, e nas demais normas que regulamentam a 
matéria. 1.2) Para que seja confirmado o cadastro pela internet, será obrigatório no ato 
do seu preenchimento anexar cópias dos documentos solicitados no sítio www.hammer.lel.br, 
quais sejam: a) se pessoa física: RG com CPF ou CNH e Comprovante de Residência (sendo 
casado, também Certidão de Casamento/Escritura Pública de Declaração de União Estável e 
RG com CPF ou CNH do cônjuge); b) se pessoa jurídica: Contrato Social 
Consolidado/Requerimento de Empresário/Ato Constitutivo/Documento Equivalente, RG com CPF 
ou CNH do Sócio-administrador e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CNPJ. 
1.3) A aprovação do cadastro será confirmada através do e-mail informado pelo usuário, 
tornando-se indispensável mantê-lo válido e regularmente atualizado. 1.4) A pessoa física 
e jurídica que tiver seu cadastro online aprovado, automaticamente estará outorgando 
poderes ao Leiloeiro Oficial para assinar em seu nome o Auto de Arrematação. 2) DO 
REGISTRO DE LANCE: 2.1) Para lançar, o interessado deve acessar a rede mundial de 
computadores através do sítio www.hammer.lel.br e logar-se informando o seu usuário e sua 
senha. Na sequencia, imediatamente deve clicar no leilão desejado e, na página carregada, 
conectar-se ao auditório virtual DÊ SEU LANCE. Somente dessa forma acompanhará o 
andamento do evento em tempo real, podendo registrar lance a qualquer instante. 2.2) 
Sobrevindo lance no minuto final do encerramento de um lote, haverá acréscimo de mais 
três minutos no cronômetro dele, e assim sucessivamente, para que todos os interessados 
tenham oportunidade de ofertar novos lances. 2.3) A disputa estendida em um lote não 
impede o fechamento dos demais, devendo o interessado acompanhar o cronômetro regressivo 
individual do lote que lhe interessa. Ou seja, não é condição para o fechamento do lote 
subsequente, a finalização do anterior. 2.4) O lance ofertado é irrevogável e 
irretratável, sendo que o usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu 
nome, pelo que o lance não pode ser anulado e/ou cancelado em nenhuma hipótese. 2.5) O 
lance eletrônico será concretizado no ato de sua captação pelo provedor e não no ato da 
emissão pelo participante. Assim, diante das diferentes velocidades nas transmissões de 
dados, dependentes de uma série de fatores alheios ao controle pelo provedor, o Leiloeiro 
Oficial não se responsabiliza por lance ofertado que não seja recebido antes do 
fechamento do lote. 2.6) Para todos os efeitos, o horário de encerramento do 
evento/contagem regressiva do cronômetro individual do lote segue a hora oficial de 
Brasília. 2.7) O Leiloeiro Oficial dispõe de todos os lances captados e registrados 
durante o evento, permitindo que, caso o arrematante fique inadimplente (remisso) ou faça 
uso da faculdade da desistência da arrematação, o juízo poderá, no intuito de aproveitar 



 
  
 
 
 
 

 
 
 

os atos já praticados, convocar os licitantes vencidos para que demonstrem seu interesse 
em prosseguir na execução na condição de arrematante. 2.8) O Leiloeiro Oficial poderá, a 
qualquer momento e a seu livre arbítrio, alterar o valor do incremento de cada lote. 3) 
DAS CONDIÇÕES DE VENDA: 3.1) Foi fixado como preço vil o valor correspondente a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação (art. 891 caput e parágrafo único, do CPC). 3.2) O 
pagamento do valor da arrematação dar-se-á à vista ou parcelado da seguinte forma: a) em 
até 30 (trinta) prestações mensais e sucessivas, para bens imóveis; b) em até 12 (doze) 
prestações mensais e sucessivas para bens móveis (art. 892 caput, do CPC). O depósito do 
valor integral do lance ou do valor da 1ª (primeira) parcela deve ocorrer no prazo máximo 
e improrrogável de 10 (dez) dias a contar da arrematação, e sendo arrematação parcelada, 
as demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, observando-se que a comissão do leiloeiro 
deverá ser paga imediatamente à vista. Em caso de arrematação parcelada, a carta de 
arrematação ou mandado para entrega será expedida somente após o último pagamento, 
facultando ao arrematante pedir a esse juízo que oficie o cartório de registro de imóveis 
que averbe o ocorrido para conhecimento de terceiros. No caso de parcelamento, as 
parcelas serão atualizadas pelo INPC e as guias mensais serão encaminhadas ao arrematante 
pelo leiloeiro, que informará nos autos o pagamento de cada parcela. 3.3) A comissão do 
Leiloeiro Oficial, que é paga à vista, obedece os seguintes patamares: 5% (cinco por 
cento) sobre o valor da arrematação, a cargo do arrematante; para adjudicação, 1% (um por 
cento) sobre a avaliação, pelo exequente; e em caso de remição ou transação, 1% (um por 
cento) sobre a avaliação, pelo executado. 3.4) Esclarece-se que havendo dívida de 
IPTU/ITR sobre imóvel ou IPVA sobre veículo, o valor apurado no leilão servirá, em 
primeiro lugar, para o pagamento destas dívidas, conforme art. 130 do CTN c/c art. 908, § 
1º do CPC. 3.5) Em se tratando de bem imóvel, sua venda será "ad corpus". 3.6) E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e que no futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente, que será publicado na forma da lei. 

Informações pelos telefones (64) 3631 6795 / (64) 99654 8766 - Jataí/GO. 
Home Page: www.hammer.lel.br  E-mail: contato@hleiloes.com 

Jataí, 09 de fevereiro de 2021. 
 
 

RODRIGO SCHMITZ 
Leiloeiro Oficial 

 
 
PUBLICA-SE ATÉ DIA 07.05.2021. 
# código para internet: 2583 
 


