
 
 

- Comarca de Uberlândia - 

Secretaria da 1ª Vara de Família e Sucessões  

EDITAL DE LEILÃO 

 

Autos nº 5029142-28.2018.8.13.0702 

Exequente: HENDRICUS ADRIANUS VAN DONGEN 

Executado: VERA LUCIA DA SILVA 

 

Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões, pela presente, fica 

V. Sª. INTIMADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 30/09/2021 com início 

às 14h00min e encerramento às 15h00min pelo valor da avaliação do bem. SEGUNDA 

HASTA – dia 30/09/2021 com início às 15h01min e encerramento às 16h01min, pelo 

valor não inferior ao da avaliação, até o início da primeira etapa, e até o início da segunda 

etapa pelo valor não inferior a 60% da última avaliação atualizada de acordo com a tabela 

da CGJMG, ou 80% do valor da avaliação atualizada, de acordo com a tabela da CGJMG, 

caso se trate de imóvel de incapaz, a ser realizada na modalidade eletrônica, através do 

site www.leiloesuberlandia.com.br do seguinte bem:  

 

BEM: Veículo FIAT/SIENA ELX FLEX, Cor Preta, ANO 2006/2007, Placa DNQ3230, 

Chassi 9BD17201A73260551, RENAVAM 00899020755, Combustível 

ALCOOL/GASOLINA, com as seguintes caracaterísticas: em regular estado de 

conservação. O automóvel apresenta em sua pintura marcas de queimaduras solares, 

pneus desgastados com calotas. O pára-choque traseiro apresenta descascados na pintura 

e lataria. A lataria acima do pneu direito (paralama direito) foi trocada, divergindo a cor 

com a do restante do automóvel, apresentando leve deslocamento. O odômetro atual é 

205.176 km. Portanto, como um todo, considerado o estado geral do automóvel, foi 

avaliado em R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais), conforme auto de avaliação de ID 

nº 5461608012, promovido em 25/08/2021.  

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Ademar Correia, nº 231, bairro Jardim Patrícia, Uberlândia, 

MG. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$9.300,00 (nove mil e trezentos reais). Avaliação realizada 

em 25/08/2021 (ID nº 5461608012). 

 

ÔNUS: O veículo possui as seguintes autuações: 1) Código 745-50 – Órgão DER – data: 

27/11/2020 – número do processamento 11121336, 2) Código 745-50 – Órgão DNIT – 

data: 11/10/2018 – número do processamento 9420692, e 3) Código 745-50 – Órgão 

PREF. DE: MG- UBERLANDIA – data: 26/10/2020 – número do processamento 

11056866. 

 

DEPOSITÁRIO: Vera Lúcia da Silva, inscrita no CPF sob o nº 652.180.006-04, 

documento de identidade nº: 4577317; 

 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Havendo arrematação, a comissão devida será de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser custeada pelo arrematante.  

   

OBSERVAÇÕES: 1- o(s) bem(ns) será(ão) vendido(os) no estado de conservação em 

que se encontra(m), sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas 

condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais presenciais e 



 
 

eletrônicos, caso assim houver; 2- O arrematante arcará com os débitos pendentes que 

recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o 

artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de 

condomínio (que possuem natureza propter rem), no caso de bens imóveis, os quais ficam 

sub-rogados ao preço da arrematação; 3- No primeiro pregão, não serão admitidos lances 

inferiores ao valor da avaliação do bem; 4- Não havendo lance superior à importância da 

avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa. No segundo pregão serão 

admitidos lances não inferiores a 60% da última avaliação ou 80% do valor da avaliação 

atualizada, quando se tratar de imóvel pertencente a pessoa incapaz; 

5- O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar (i) até o 

início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início 

da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação 

atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, em se tratando de imóvel de incapaz. 

6- Havendo arrematação, a comissão devida será de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da arrematação, a ser custeada pelo arrematante. Em caso de adjudicação, remição ou 

suspensão da execução, após a intimação do leiloeiro, fica estipulada a comissão em 2% 

(dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser suportada pela parte que der causa ao 

ato. 

 

INTIMAÇÃO: fica desde logo intimado a Requerida:  VERA LUCIA DA SILVA - CPF: 

652.180.006-04 na pessoa de seu representante processual, ROBSON JOSE DE 

OLIVEIRA, OAB/MG nº46.914, o Requerente HENDRICUS ADRIANUS VAN 

DONGEN - CPF: 017.011.526-73,  na pessoa de seu representante processual VIVIANE 

ESPINDULA VIEIRA OAB/MG nº 84.473, e o  e seus conjuge(s) se casado(s) for(em), 

bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titula de: usufruto, 

uso, habitação, eufitese, Direito de superfície, concessão de uso especial para fins de 

moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratíco; hipotecário, anticrético, 

fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente/comprador; União, Estado 

e Município em caso de bem tombado, das datas acima se por ventura não forem 

encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos dos art. 889, inciso I do 

Código de Processo Civil, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do (s) bem (s), 

poderpa (ao) remir a execução, consoante o dispositivo no art. 826 do Código de Processo 

Civil. Fica (m) cientificado (s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 

processuais contra os atos expropriatórios contidos no parágrafo º do art. 903 do CPC, 

será de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, parágrafo 2º do do 

CPC). 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. 

Uberlândia, 1 de setembro de 2021. 

 

 
 
 
 

 

 
 


