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EDITAL DE LEILÃO ON-LINE E INTIMAÇÃO 
 

AUTOS Nº. 0011174-29.2014.8.11.0003 

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO DE EXECUÇÃO – PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO 
EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS 
EXECUTADOS: ANIBAL CAETANO MONTANARI 
 
Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação em primeiro e segundo leilões, 
o(s) bem(ns) de propriedade dos Executados ANIBAL CAETANO MONTANARI, na seguinte forma: 
 
PRIMEIRO LEILÃO: Dia 16 de dezembro de 2020, a partir das 08:00 horas às 10:00 horas, por preço 
não inferior ao da avaliação. 
 

SEGUNDO LEILÃO: Dia 16 de dezembro de 2020, a partir das 10:01 horas, para venda a quem mais 

der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor 

da avaliação. 

 

LOCAL:  Pela rede mundial de computadores através do site http://www.mlleiloes.com.br/, a partir do 

primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital. 

 
 
BEM(NS): Um imóvel residencial matriculado sob n° 10.283 do CRI de Rondonópolis, de esquina com a Rua 
Luiz Carlos Ferreira dos Santos, com construções sob o nº. 865 na Rua Vitória, quadra 54, Lt 16 no bairro 
Jd. Tropical. No imóvel há construções em alvenaria (sendo uma casa na frente e uma construção bem 
menor nos fundos), com calçada, com asfalto, garagem para carros (02), num local onde próximo a Av 
Goiânia, numa área total de 300,00m2, tendo na frente 12,00m, nos fundos 12,00m e 25,00m do lado direito, 
25,00m do lado esquerdo, entrada das garagens pela Rua Luiz Carlos Ferreira dos Santos e portão pequeno 
pela Ru Vitória e outro portão grande pela Rua Luiz Carlos Ferreira dos Santos e pequeno canil. 
 
(RE) AVALIAÇÃO: R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). 
*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão. 
 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Vitória, 865, Jd. Tropical, Rondonópolis - MT. 
 
VALOR DA CAUSA:  4.117,50 
 
ÔNUS: não consta; 
 
LEILOEIRO:  
Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62 
Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat. 
 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá ofertar 
lanços pela Internet, através do site www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

LOTE 01 

http://www.mlleiloes.com.br/
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publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo 
máximo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 
respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio. 
 
FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou conforme prevê o art. 
895 do CPC/2015. 
 
Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC, o 
arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, 
sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1000,00 cada. O valor de cada parcela, 
será acrescido de juros da poupança, garantido por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou 
mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista sempre terão 
preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 
 
COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da 
avaliação. 
 
INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados ANIBAL CAETANO MONTANARI, pessoalmente 
ou na pessoa de seu Representante Legal; seu(s) advogado(s); e seus cônjuges se casados forem; bem 
como os eventuais: coproprietários; credor pignoratício, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente 
averbada; promitente comprador/vendedor; bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 
execução, consoante o 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. 
 
 
Rondonópolis - MT, 16 de novembro de 2020.  
 
 
 
 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS  

Juiz de Direito 

 

 


