
- Comarca de Uberlândia - 

Secretaria da 1ª Vara Cível   

EDITAL DE LEILÃO 

 

Autos nº 5010631-50.2016.8.13.0702 

Exequente: ASICS BRASIL DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS 

ESPORTIVOS LTDA 

Executado: ELDO RAMOS NOGUEIRA - ME 

 

Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia-MG, pela 

presente, fica V. Sª. INTIMADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 

07/10/2021 com início às 13h00min e encerramento às 14h00min pelo valor da avaliação 

do bem. SEGUNDA HASTA – dia 07/10/2021 com início às 14h05min e encerramento 

às 15h05min, 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 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: 31(trinta e um) pares de tênis da marca “Logus”, numeração e cores variadas, 

valor unitário de R$120,00 (cento e vinte reais), totalizando R$3.720,00 (três mil e 

setecentos e vinte reais);  07 (sete) pares de botas cano longo, da marca “Focal Flex”, 

cores preto e marrom, numeração variada, valor unitário R$200,00 (duzentos reais), 

totalizando R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais); 20 (vinte pares) de botas femininas, 

da marca “Moleca”, cores e numeração variadas, valor unitário R$150,00 (cento e 

cinquenta reais), totalizando R$3.000,00 (três mil reais); 10 (dez) pares de botas 

femininas, marca “BBC”, cores e numeração variadas, valor unitário de R$130,00 

(cento e trinta reais), totalizando o valor de R$1.300,00 (mil e trezentos reais); 52 

(cinquenta e dois) pares de sandálias, da marca “Par Perfeito”, cores e numeração 

variadas, valor unitário R$50,00 (cinquenta reais), totalizando o valor de R$2.600,00 

(dois mil e seiscentos reais); 09 (nove) pares de botas masculinas, da marca “HB”, 

“couro de avestruz”, cores e numeração variadas, valor unitário R$460,00 

(quatrocentos e sessenta reais), totalizando o valor de R$4.140,00 (quatro mil e cento e 

quarenta reais); e 04 (quatro) pares de botas masculinas, marca “HB”, cores e 

numeração variadas, valor unitário de R$300,00 (trezentos reais), totalizando o valor de 

R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Total da avaliação: R$ 17.360,00 (dezessete mil e 

trezentos e sessenta reais).  

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Quintino Bocaiúva, nº 1937, bairro Saraiva, Uberlândia -MG, 

CEP: 38408-372.  

 

AVALIAÇÃO DO BEM: 17.360,00 (dezessete mil e trezentos e sessenta reais). 

Avaliação realizada em 06/09/2018, conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito, 

página 5, ID nº 61637368, dos autos em questão.  

ÔNUS: O Executado em seu desfavor possui a seguinte ação: Processo nº 5026805-

32.2019.8.13.0702 - Exequente: Vulcabras Azaleia-Ba,Calcados e Artigos Esportivos SA 

e outros; Executado : Eldo Ramos Nogueira – Me, 3ª Vara Cível da Comarca de 

Uberlândia-MG.  

 

DEPOSITÁRIO: Eldo Ramos Nogueira – Me, inscrito no CNPJ sob o nº 

03.911.748/0001-34, 



 

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 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 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. 

 

Fica(m) o(s) Executado(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) 

diretamente ou na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se casados forem, 

da presente designação, com a publicação deste edital, caso não seja(m) encontrado(s) 

para intimação pessoal. Assim, expediu-se o presente Edital que será fixado no local 

público de costume e publicado na forma da lei. Uberlândia, 10 de setembro de 2021. 

 

 
 
 
 

 


