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O Exmo. Sr. Juiz de Direito Titular do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA PODER 
JUDICIÁRIO DA COMARCA DE GUAJARÁ-MIRIM - 2ª VARA CÍVEL, FAZ SABER a todos quantos 
virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que levará à venda na modalidade 
ELETRÔNICA na data e local e sob as condições adiante descritas: 
 
PROCESSO: 7004335-79.2018.8.22.0015 
CLASSE/ASSUNTO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA / TÍTULOS DE CRÉDITO  
EXEQUENTE: M. S. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA, AV. ANTÔNIO 
CORREA DA COSTA 2440 SERRARIA - 76850-000 - GUAJARÁ-MIRIM - RONDÔNIA 
ADVOGADO DO EXEQUENTE: SAMIR MUSSA BOUCHABKI, OAB Nº RO2570   
EXECUTADO: SUZANA FRAGA ARAUJO, AV. 19 DE ABRIL 3640 SANTA LUZIA - 76857-000 - NOVA 
MAMORÉ – RONDÔNIA 

 
 
BENS PENHORADOS:  
6 bezerros de 7 a 12 meses, cada um no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).  
Avaliação total dos bens penhorados: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). Á vista 
 
Sendo o valor da comissão a ser paga pelo adquirente/arrematante ao leiloeiro será de 10% de 
comissão se o bem for móvel e 6% se imóvel (artigo 884, parágrafo único, CPC).  
 
Havendo acordo ou pagamento do débito, a partir desta data, será cobrada comissão de 2% do valor 
acertado, para a leiloeira, a fim de cobrir suas despesas na preparação dos editais e divulgação da 
praça.  
 
Observe-se que este Juízo tem considerado preço vil aquele igual ou inferior a 60% do valor da 
avaliação. 
 
Intimem-se a leiloeira para que adote as providências indicadas no art. 884 e seguintes do CPC, 
devendo a alienação ocorrer no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 
 
DEPOSITÁRIO: O bem encontra-se em poder e guarda de SUZANA FRAGA ARAÚJO, CPF: 
022.601.002-36 - Endereço: Rodovia BR 425, Quarta Linha do Ribeirão, KM 25, Zona Rural, Nova 
Mamoré. 
 
 
PRIMEIRO LEILÃO: 24/02/2020, às 10h20mim, onde serão aceitos lances pela melhor oferta, desde 
que seja igual ou superior ao valor de avaliação. Não havendo lance igual ou superior ao valor da 
avaliação, seguir-se-á sem interrupção a 2ª venda. 
 
SEGUNDO LEILÃO: 10/03/2020, às 10hm20min, para o segundo leilão, com base no art. 891, NCPC 
que autoriza o juiz fixar o valor do preço vil, não serão admitidos lances inferiores a 60% do valor da 
avaliação do bem. 
 
LOCAL DA VENDA: Somente através do site: https://www.leiloesaguiar.com.br/  
 
LEILOEIRA OFICIAL: Vera Aguiar de Sousa. Processo Judicial Eletrônico. 
 
MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances pela 
Internet, através do site: https://www.leiloesaguiar.com.br/, devendo, para tanto, os interessados, 
efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 72 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.  
 
OBSERVAÇÃO: Sobrevindo feriado e finais de semana nas datas designadas para venda judicial, esta 
realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.  
 

https://www.leiloesaguiar.com.br/


COMUNICAÇÃO: Se o bem 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 §§ 6º, 7 e 8º, do art. 895, 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 a prazo durante o leilão. Poderá o exequente 
arrematar o bem utilizando os créditos do próprio processo, observado o previsto no art. 892, §1º, § 2º 
e § 3º, do CPC 
 
 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados POR ESTE EDITAL: as partes, os coproprietários, os 
interessados e principalmente, os executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como 
os respectivos cônjuges, se casados forem, e: Sr. SUZANA FRAGA ARAÚJO, se por ventura não 
forem encontrados para intimação pessoal, bem 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 : 
https://www.leiloesaguiar.com.br/  Para os efeitos do Código de Processo Civil/2015 de que antes da 
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante ao 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.  
 
 
 

Porto Velho-RO, 04 de dezembro de 2020. 
 
 
 

PAULO JOSÉ DO NASCIMENTO FABRÍCIO  
Juiz de Direito 

https://www.leiloesaguiar.com.br/

