
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ

COMARCA DE FORTALEZA

22ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FORTALEZA-CE

EDITAL DE VENDA EM LEILÃO/HASTA PÚBLICA n.º 01/2016

Juíza de 
Direito HELGA MEDVED

Diretor de 
Secretaria RENAN DO NASCIMENTO SANTOS

Data do 1º 
Leilão 07/06/2016 às 09:00h

Data do 2º 
Leilão 14/06/2016 às 09:00h

Local do 
Leilão Secretaria da 22ª Unidade dos Juizados Especiais de Fortaleza-CE

A DOUTORA HELGA MEDVED,  Juíza de Direito  Titular  da Federal  da 22ª 
Unidade dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Fortaleza-CE, no uso de suas 
atribuições legais, etc.

Faz saber aos que o presente edital  virem, dele tiverem notícia ou a quem 
interessar possa, que, a partir das 09:00 horas do dia 07/06/2016, na Secretaria desta 
22ª Unidade dos Juizados Especiais de Fortaleza-CE, situada na Rua Armando Dall
´ólio, nº 1710, Bairro Luciano Cavalcante, nesta capital,  levará a público pregão de 
venda em arrematação, a quem oferecer maior lance, superior ao valor da avaliação 
dos bens abaixo descritos. Não havendo licitante(s),  fica desde já designado o dia 
14/06/2016, também a partir das 09:00 horas, para a realização do 2º leilão, não se 
aceitando oferta a preço vil (artigo 891 do NCPC).

BEM A SER ALIENADO

PROCESSO(S) 0046866-58.2014.8.06.0220
CLASSE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXEQÜENTE FRANCISCA BENICIO ALBUQUERQUE

EXECUTADOS C4 CONSTRUÇÕES LTDA.  e VIVENDAS DO PASSARÉ 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

LOCALIZAÇÃO DOS 
BEM RUA DOS JATOBÁS, 370, PASSARÉ, FORTALEZA-CE

VALOR DÉBITO R$ 8.524,16 (oito mil  quinhentos e vinte e quatro reais e 
dezesseis centavos),



BEM(NS) PENHORADO(S):

01  IMÓVEL  ESTADO  DE  NOVO  –  APARTAMENTO  403, 
BLOCO ÚNICO, COM ÁREA PRIVATIVA REAL DE 63M², ÁREA 
COMUM  DE  16,05M²,  ÁREA  TOTAL  DE  79,05M²,  DUAS 
VAGAS  DE  GARAGEM,  NO  CONDOMÍNIO  VIVENDAS 
PASSARÉ, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 028872 DO 6º OFÍCIO 
DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTALEZA-CE

Avaliação total 
dos bens
R$  200.000,00 
(duzentos  mil 
cinquenta reais)

 AVALIAÇÃO DO LOTE R$ 200.000,00 (duzentos mil cinquenta reais).

A  arrematação  dos  bens  dar-se-á  mediante  as  condições  a  seguir 
estabelecidas:

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, 
não  cabendo  a  esta  Unidade  Judiciária  quaisquer  responsabilidades  quanto  a 
consertos  e  reparos  ou  mesmo  providências  referentes  à  retirada,  embalagem, 
impostos, encargos sociais e transporte daqueles que forem arrematados. Sendo a 
arrematação  judicial  o  modo  originário  de  aquisição  de  propriedade,  não  cabe 
alegação  de  evicção,  sendo  exclusiva  atribuição  dos  licitantes/arrematantes 
verificarem  o  estado  de  conservação,  situação  de  posse  e  especificações  do(s) 
bem(ns)  oferecidos  no  leilão.  Qualquer  dúvida  e/ou  divergência  na 
identificação/descrição do(s) bem(ns) deverá ser dirimida no ato do Leilão.

Ficam  os  interessados  encarregados  de  efetuarem  cadastramento  prévio, 
confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva na(s) data(s) designada(s) 
para a realização do leilão, mediante Guia de Depósito à Ordem da Justiça do Estado 
do Ceará, inclusive para fins da lavratura do termo próprio, ficando cientes de que a 
perfectibilização da propriedade dos bens arrematados se dará mediante expedição de 
Carta de Arrematação e/ou Mandado de Entrega expedido por este Juízo.

E para que chegue ao conhecimento dos interessados lavrou-se o presente 
Edital, aos 06 (seis) dias do mês de abril de 2016, em Fortaleza-CE, que vai publicado 
nas  dependência  da  Secretaria  desta  22ª  Unidade  dos  Juizados  Especiais  de 
Fortaleza-CE, e disponibilização ampla, nos termos do art. 52, VIII, da Lei nº 9.099/95 
e art. 887 e §§ do Novo Código de Processo Civil, ficando desde já os executados, 
credores, licitantes e possíveis terceiros interessados intimados do local, dia e hora 
dos leilões designados e de que, nos termos do art. 130, parágrafo único, do Código 
Tributário Nacional  – CTN, sub-rogam-se no preço do lanço os créditos relativos a 
tributos, cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse dos bens, bem 
assim os relativos à taxa pela prestação de serviços referentes a tais bens e às multas 
(que são de responsabilidade do adquirente). Eu, _________, Renan do Nascimento 
Santos, Diretor de Secretaria, digitei.

HELGA MEDVED
JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 22ª UNIDADE DOS JUIZADOS ESPECIAL


