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O (A) Exmo (a). Dr (a)  José Nilton Ferreira Pandelottorna público que no dia 20/02/2020 , às 09:00
 horas, no VICTORY BUSINESS HOTEL, situado na Avenida Presidente Itamar Franco, 1850 -

São Mateus – nesta cidade será levado ao público por pregão de vendas e arrematação, o
seguinte bem com suas respectivas avaliações:

- UM APARTAMENTO DE NÚMERO 202 DO EDIFÍCIO CAIÇARAS, SITUADO NA RUA
OLEGÁRIO MACIEL 400, COM SUAS INSTALAÇÕES E RESPECTIVA FRAÇÃO, CONFORME
DESCRITAS NA CÓPIA DO 1º RGI  DE JUIZ DE FORA, SOB O  NÚMERO 28.808 (CUJAS
MEDIDAS E DESCRIÇÕES ENCONTRAM-SE ALI DESCRITAS),   avaliado em R$ 490.000,00 (
quatrocentos e noventa mil reais ).

 

Tanto a praça quanto o leilão serão realizados no VICTORY BUSINESS HOTEL, situado na
Avenida Presidente Itamar Franco, 1850 - São Mateus – nesta cidade, presencial e 'on line',
através do site www.isaiasleiloes.com.br, onde os interessados deverão se habilitar para
efetuarem os lances 'on line', bem como acompanhar os leilões em tempo real.
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Quem por ele se interessar, deverá garantir seu lanço com sinal de 20%, havendo que completá-
los em 24 horas, sob pena de perda do mesmo. Ficam cientes os interessados que não sendo
arrematado, adjudicado ou remido, será o bem levado a leilão em 20/02/2020 às 09:30 horas, no
endereço supramencionado.  

Eventuais débitos pendentes relativos ao bem penhorado serão de responsabilidade do
arrematante/adjudicante.

Fica o cônjuge do executado intimado da hasta pública.

A comissão do leiloeiro, em caso de arrematação ou adjudicação, será de 5% sobre o valor do
maior lanço oferecido, devendo ser suportada pelo arrematante/adjudicante e de 2% sobre o valor
da avaliação, caso haja acordo ou remissão da dívida, incumbindo tal ônus ao executado.

Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá estar cie que à espécie se aplicam os preceitos 
da C.L.T e C.P.C subsidiariamente.

 

. Eu, _______________ , HELTON EUSTAQUIO FIGUEIREDO  , pela Secretária Kátia Vieira de
Oliveira, subscrevi o presente edital para publicação

(Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008, art 6º), 14 de Janeiro de 2020.
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