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      EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL 
 
Processo nº 0020939-76.2013.8.08.0024 
Ação: Restauração de Autos Cível. 
Requerente: Zodiac Restaurante Ltda ME. 
Requerido: Antonio Olimpio Bispo. 
 
 
MAURO COLODETE, Leiloeiro Público Oficial, matrícula JUCEES 051/2006, 
telefones (27) 99955-6685 e (28) 99955-5000, e-mail 
sac@colodeteleiloes.com.br, nomeado como auxiliar do Juízo pelo MM. Juiz de 
Direito da 7ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, FAZ SABER, a todos 
quantos virem o presente EDITAL, ou dele tiverem conhecimento, que levará à 
venda em arrematação pública, nas datas, local e sob as condições adiante 
descritas, o bem penhorado nos autos da ação a seguir relacionada: 
 
Primeiro Leilão Judicial: terá início na data da publicação do Edital, 
encerrando-se no dia 22/08/2022 a partir das 14:00 horas, onde serão aceitos 
lances com valor igual ou superior ao valor de avaliação. 
 
Segundo Leilão Judicial: não havendo licitantes no Primeiro Leilão Judicial, 
terá início após o fechamento do Primeiro Leilão Judicial, encerrando-se no dia 
29/08/2022 a partir das 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual 
ou superior a 50,00% do valor de avaliação (Art. 891 do CPC/2015). 
 
LOCAL DO LEILÃO: O leilão será exclusivamente na modalidade Eletrônica, 
através no sítio eletrônico www.colodeteleiloes.com.br. 
 
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO ELETRÔNICA (ONLINE): Para 
participar do Leilão de forma ONLINE, o usuário deverá exclusivamente efetuar 
o cadastro no site www.colodeteleiloes.com.br COM ANTECEDÊNCIA 
MÍNIMA DE 24 HORAS DA DATA DO ENCERRAMENTO DO LEILÃO.  
 
 Para que o cadastro seja liberado para ofertas de lances online, o 
usuário deverá ler e aceitar as regras de utilização do sistema do Leiloeiro (site), 
e enviar cópias dos documentos abaixo: 
• Pessoa Física: Comprovante de residência, CPF e Carteira de 
Identidade.  
• Pessoa Jurídica: CNPJ, Consolidação Contratual ou Contrato onde 
conste o sócio administrador e CPF e Carteira de Identidade do sócio 
administrador.  
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O Leiloeiro Público Oficial poderá proceder com a conferência da documentação 
enviada, consulta ao CPF/CNPJ do usuário para averiguação de possíveis 
restrições, a confirmação dos dados via telefone, para somente então proceder à 
liberação ou não liberação do usuário para participar do Leilão. 
 
O cadastro é único e pessoal. Em caso de perda ou esquecimento do Login e 
Senha, o usuário deverá entrar em contato com o Leiloeiro, através do site 
www.colodeteleiloes.com.br e solicitar a recuperação dos mesmos. 
 
Os usuários deverão, após a aprovação de seu Cadastro, acessar a guia do 
Leilão no site do Leiloeiro e solicitar a liberação para participar do Leilão, tendo 
lido e aceitado as regras específicas do presente Edital de Leilão. 
 
DESCRIÇÃO DO BEM: Sala nº 1215 localizada na torre Business Tower do 
Edifício “Corporate Center”, situado na Avenida Nossa Senhora da Penha, n° 
1495, Santa Lúcia, Vitória-ES, possuindo um lavabo, uma copa e um hall, com 
área de construção de 42,55m² e a respectiva fração ideal 0,002718 do terreno 
acrescido de marinha com área de 2.904,00m², confrontando-se pela frente com 
a Avenida Nossa Senhora da Penha, onde mede 46,00m; pelo lado direito com 
quem de direito, onde mede 63,80m; pelo lado esquerdo com quem de direito, 
onde mede 63,00m; e pelos fundos com Pedreira, onde mede 45,80m. Matrícula 
nº 57617 Registro Geral de Imóveis – 2ª de Vitória-ES. 
 
AVALIAÇÃO: R$195.155,01 (cento e noventa e cinco mil e cento e cinquenta e 
cinco mil e um centavo). 
 
ÔNUS: Penhora Processo nº 0020939-76.2013.8.08.0024, 7ª Vara Cível de 
Vitoria/ES. 
 

CONDIÇÕES GERAIS: 
 
a)  O presente edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
eletrônico www.colodeteleiloes.com.br, de titularidade do Leiloeiro, nos termos 
do Artigo 887 do CPC/2015. 
 
b) A remuneração do leiloeiro deverá ser paga exclusivamente pelo 
arrematante no percentual de 5,00% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação. 
 
c) Ficam cientes as partes de que, havendo acordo, pagamento, adjudicação, 
serão cobrados os serviços do Leiloeiro na proporção de 2,50% (dois virgula 
cinco por cento) sobre o valor da avaliação. 
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d) A arrematação dar-se-á pelo maior lance ofertado e o pagamento deverá ser 
efetuado à vista mediante depósito em Conta Judicial, a ser aberta para tal 
finalidade ou parcelada nos termos do Art. 895 do CPC/2015, cujo indexador 
para correção monetária deverá ser a SELIC. 
 
e) A executada não poderá impedir o leiloeiro e/ou seu representante 
legal de vistoriar e fotografar, ficando desde já, advertida de que a 
obstrução ou impedimento constitui crime, nos termos do artigo 330 do 
Código Penal. 
 
f) Na eventualidade de ser frustrado o Leilão, por não atendimento pelo 
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação 
da arrematação pelo último lance que ofertou. 
 
g) O leiloeiro deverá informar imediatamente a este Juízo, por e- mail, 
eventual tentativa de obstrução do seu trabalho, a fim de que seja 
expedido, também  de  imediato,  mandado  judicial  para  que  o  Oficial  de 
Justiça  acompanhe  o leiloeiro para dar cumprimento à vistoria ou outra 
medida que seja necessária para viabilizar a hasta pública. No mandado 
constará a determinação para requisição de força policial, pelo Oficial de 
Justiça, caso entenda necessário. 
 
h) A arrematação será “ad corpus” acrescidas das eventuais benfeitorias e 
construções. Nenhuma diferença porventura evidenciada nas 
dimensões/descrições do imóvel pode ser invocada, a qualquer tempo, como 
motivo para compensações ou modificações no preço ou nas condições de 
pagamento, ficando a sua regularização a cargo do arrematante. O imóvel será 
vendido no estado de conservação em que se encontra, ficando a cargo e ônus 
do arrematante a averbação de áreas e/ou regularização documental da 
propriedade, se houver necessidade. 
 
i) A arrematação em Leilão é forma de aquisição originária, sobre a qual não 
deve recair qualquer dívida anterior, pois estas se sub-rogam no preço da 
arrematação. (Parágrafo único Art. 130 CTN e Art. 908, § 1º do CPC/2015). 
 
j) Ao arrematante caberá o pagamento das despesas com transferência, 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, laudêmio, taxa de foro, 
taxa de ocupação, taxas e emolumentos. 
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k) Ficam através deste Edital intimados todos os interessados constantes do Art. 
889 do CPC/2015, que sejam ou não parte no processo, e que não tenham sido 
intimados por outro meio idôneo, acerca do presente Processo, dos leilões 
designados e/ou da avaliação realizada. 
 
DADO E PASSADO na Secretaria da 7ª Vara Cível de Vitória - Comarca da 
Capital, aos 28 dias do mês de junho de 2022.  
 
Eu, MAURO COLODETE, LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL NOMEADO, assino e 
faço publicar.  
 
 
 
 
 

 
MAURO COLODETE 

Leiloeiro Público Oficial 
Matrícula JUCEES 051/2006 
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