
EDITAL DE HASTA PÚBLICA, DE INTIMAÇÃO E DE CIENTIFICAÇÃO

O Excelentíssimo Senhor Doutor MARCELO MOTTA DE OLIVEIRA, MM. Juiz Federal
da 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, no uso de suas atribuições e na forma
da lei,

FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e
a quem possa interessar, que a 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora levará à venda
em Hasta Pública, na modalidade ELETRÔNICA (art.887 do NCPC) e sob as condições adiante
descritas, os bens penhorados nos autos das execuções abaixo relacionadas.

I) DATAS DAS HASTAS PÚBLICAS:

1a HASTA PÚBLICA: 31/03/2017, pelo valor do maior lanço, que não poderá ser inferior ao da
avaliação. Se o bem não alcançar lanço nesse valor, será incluído na 2a Hasta Pública;

2a HASTA PÚBLICA: 31/03/2017, nessa ocasião não será aceito lanço que ofereça preço vil {art. 692,
do CPC), que desde já fica fixado em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

II)ENDEREÇO ELETRÔNICO NO QUAL SE REALIZARÁ O LEILÃO:
WWW.ISACLEILOES.COM.BR.

III) IDENTIFICAÇÃO DO LEILOEIRO: Atuará como leiloeiro o Senhor Isac Vicente da
Silva (JUCEMG 890), e-mail contato@isacleiloes.com.br, com endereço na rua Araguari, 359, sala
161, bairro Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP.: 30190-110, fones (31)3271-4045 / (31)9906-1976.

IV) .INTIMAÇÃO/CIENT1FICAÇÃO: Ficam intimados pelo presente Edital o(s)
executado(s) e respectivo(s) cônjuge(s), se casado(s) for(em), bem como o(s) advogado(s), o(s)
coproprietário(s), o(s) depositário(s) e, ainda, o titular de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de direito real de uso, se a penhora recair sobre bem gravado com tais direitos
reais; o proprietário do terreno submetido ao regime de direito de superfície, enfiteuse, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso, se a penhora recair sobre tais
direitos reais; o credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução, o promitente comprador e o promitente
vendedor, quando for o caso, e, por fim, a União, o Estado e o Município, no caso de alienação de bem
tombado, caso não tenha(m) sido iocalizado(s) para intimação pessoal, bem como se frustrada a
intimação por outro meio idóneo, acerca do processo de execução, do leilão designado.

V) CONDIÇÕES DOS BENS: O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado de
conservação em que se encontrar(em), não cabendo à Justiça Federal e/ou aos leiloeiros qualquer
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada,
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição
dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e
especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na
identificação/descrição do{s) bem(ns) deverá ser dirimida no ato do leilão. O(a)(s) executado(a)fs) não
poderá (ao) impedir a leiloeira e/ou representante legal de vistoriar e fotografar o{s) bem(ns)
constrito(s), ficando desde já advertido de que a obstrução ou impedimento constitui crime (art. 330 do
Código Penal).

VI) PESSOAS QUE PODEM LICITAR: É admitido a lançar todo aquele que estiver na
livre administração de seus bens, com exceção: dos tutores, curadores, testamenteiros,
administradores ou os liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade; os
mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados; o juiz, o
membro do Ministério Público e da Defensoria Pública, escrivão, o chefe de cartório e os demais
servidores e auxiliares da Justiça, em relação aos bens e direitos objeto de alienação na localidade
onde servirem ou a que se estender a sua autoridade; os servidores públicos em geral, quanto aos
bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob sua administração direta ou
indireta; os leiloeiros e seus prepostos, quando aos bens e cuja venda estejam encarregados; os
advogados de qualquer das partes (art.890 do CPC).

VII) CONDIÇÕES DA ARREMATAÇÃO: Quem pretender arrematar o(s) bem(ns)
deverá ofertar lances pela internet através do site WWW.ISACLEILOES.COM.BR, devendo para tanto
os interessados efetuarem cadastramento prévio, em até 24 horas de antecedência do início do leilão,
confirmar os lances e recolher a quantia respectiva na data designada para a realização da



fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão depositar a
disposição do Juízo o valor total da arrematação, via depósito judicial no prazo de 24 horas a partir do
encerramento da hasta. A arrematação dos bens dar-se-á mediante as condições estabelecidas no
Código de Processo Civil, desde que não haja conflito com as disposições da Lei n° 6.830/80 e em se
tratando de execuções por título extrajudicial observar-se-á apenas o estabelecido no Código de
Processo Civil. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo
estipulado pelo juiz e constante do edital e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o
preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação, (art. 891, caput, e parágrafo único do
NCPC). Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do 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 (quinhentos reais) cada. O valor de cada parcela, por ocasião do
pagamento, será acrescido de juros equivalentes á taxa Selic, garantido por restrição sobre o próprio
bem. No caso de um lote com diversos bens, estes podem ser arrematados separadamente. Dar-se-á
preferência, entretanto, ao lanço que se propuser a arrematá-los todos, em conjunto (art. 893 do
NCPC). Poderá haver, a qualquer tempo, a exclusão de bens do leilão, independentemente de prévia
comunicação.

VIII) ÓNUS DO ARREMATANTE: Havendo arrematação do(s) bem(ns), será devida
pelo arrematante a comissão de 5% sobre o valor da arrematação, em favor do leiloeiro, devendo a
comissão ser depositada em Juízo, no prazo de 24 horas, devendo o comprovante de pagamento ser
juntado aos autos. Somente será devida ao leiloeiro a comissão decorrente da arrematação do bem,
supramencionada. Também serão devidas custas, em percentual fixado em 0,5% (meio por cento),
respeitando o limite mínimo de 10 (dez) UFIRs e máximo de 1.800 (hum mil e oitocentas) UFIRs,
estabelecidos pela Lei 9.289/96. Cabe ao arrematante custear o transporte do bem arrematado, bem
como providenciar o pagamento de despesas relativas ao registro de transferência da propriedade.
Para os bens imóveis, a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. No caso de bem imóvel em posse de
terceiro, caberá ao arrematante tomar as medidas cabíveis à sua imissão na posse do bem.

Fica(m), por este, intimado(s) o(s) devedor(es) e/ou depositário(s) não localizado(s),
do(s) dia(s), horário(s) e local da realização do(s) leilão(ões).

Os autos das execuções estão à disposição dos interessados para consulta na
Secretaria da Justiça Federal/2aVara, especialmente no que se refere às matrículas dos bens imóveis
indicados nas descrições dos bens.

LOTE

PROCESSO N° 303-67.2015.4.01.3801
CLASSE 3300 - EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS
EXEQUENTE: AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEL - ANP
EXECUTADO: POSTO SANTA RITA LTDA EPP

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS): 01 (um) imóvel situado na Avenida Francisco Valadares, 1960, Vila
Ideal, registro n° 11.422 no 2° Ofício de Registro de Imóveis, pertencente 50% a Alípio Rizzuti Amaral e
50% a José Geraldo Rizzuti Amaral, onde funciona a empresa executada, com casa moradia,
loja/lanchonete, em bom estado de conservação; reavaliado em R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta
mil reais).

DEPOSITÁRIO: José Geraldo Rizzuti Amaral

LOCALIZAÇÃO DO(S) BEM(NS): Avenida Francisco Valadares, 1960, Vila Ideal, Juiz de Fora/MG.

VALOR DA DÍVIDA (ATÉ 21/11/2014): R$45.576,00 (quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e
seis reais).

VALOR TOTAL DO(S) BEM(NS): R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

ÓNUS SOBRE O(S) BEM(MS):
LOCAÇÃO: R-01-11.422. Locatária: Companhia Brasileira de Petróleo (piranga. Locadores: os
proprietários. Contrato particular de 15/12/1983.



HIPOTECA: R-02-11.422. Credor: Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga. Devedor: os
proprietários. Escritura de 20/12/1993.
CANCELAMENTO DE HIPOTECA: AV-03-11.422. Data: 13/03/1989. Cancelamento da hipoteca
objeto do R-02.
DOAÇÃO: R-04-11.422. Data: 19/09/1990. Adquirentes: Allpio Rizutti Amaral e sua mulher, e José
Geraldo Rizzuti Amaral. Transmitentes: Alfpio Neves do Amaral e sua mulher.
OBRIGAÇÃO. AV-05-11.422, Cumprimento de contrato de locação com a Companhia Brasileira de
Petróleo Ipiranga.
RESCISÃO LOCAÇÃO, AV-06-11.422. Data: 22/01/1999. Rescisão de locação de imóvel.
HIPOTECA: R-07-11.422. Por escritura de 25/07/2000. À Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga.
RETIFICACÃO PRAZO DA HIPOTECA. AV-08-11.422. Data: 10/10/2001.
RETIFICACÃO PRAZO DA HIPOTECA. AV-09-11.422. Data: 16/01/2006.
PENHORA: R-10-11.422. Data: 14/12/2007. Credor: INSS. Devedor: Posto Santa Rita Ltda. Processo
2007.38.01.004104-2 / 3a Vara Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.
PENHORA: R-11-11.422. Data: 03/11/2009. Credor: União (Fazenda Nacional). Devedor: Posto
Santa Rita Ltda. Processo 2009.38,01.001730-1 / 3a Vara Federal - Subseção Judiciária de Juiz de
Fora/MG.
PENHORA: R-12-11.422. Data: 10/02/2010. Credor: CEF. Devedor: Posto Santa Rita Ltda., Alfpio
Rizutti Amaral e José Geraldo Rizutti Amaral. Processo: 2008.38.01.000974-6 / 4a Vara Federal -
Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.
PENHORA: R-13-11.422. Data: 14/03/2011. Credor: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Servidores e Empregados dos Hospitais e Clínicas da Zona da Mata Ltda. Devedor: Alfpio Rizutti
Amaral, Rosana Conceição Ferreira Amaral, José Geraldo Rizzuti Amaral e Posto Santa Rita Ltda.
Processo: 14507391055-9 / 7a Vara Cível - Comarca de Juiz de Fora/MG.
PENHORA: R-14-11.422. Data: 21/03/2012. Credor: Leonardo Bittencourt. Devedor: Alípio Rizzuti
Amaral. Processo: 14507406721-9 / 6a Vara Cível - Comarca de Juiz de Fora/MG.
PENHORA: R-15-11.422. Data: 21/09/2012. Credor: CEF. Devedor: Posto Santa Rita Ltda, José
Geraldo Rizzuti Amaral e Alípio Rizzuti Amaral. Processo: 2008.38.01.002676-0 / 3a Vara Federal -
Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.
PENHORA: R-16-11.422. Data: 26/06/2015. Credor: ANP. Devedor: Posto Santa Rita Ltda. Processo:
303-67.2015.4.01.3801 / 2a Vara Federal - Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente

edital, que será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume na sede deste juízo.

Expedido nesta cidade de Juiz de Fora/MG. aos 09 de março de 2017.

MARQELO MOTTA DE OLIVEIRA

Juiz Federal




