
- Comarca de Santa Rita de Caldas- 

Secretaria da Vara Única 

EDITAL DE LEILÃO 

 

Autos nº 0004408-74.2017.8.13.0592 

Exequente: SICOOB AGROCREDI 

Executado: CARLOS HENRIQUE DO PRADO COSTA – ME e outros. 

 

Por ordem do MM. Juiz de Direito da Vara Única, pela presente, fica V. Sª. INTIMADA, 

da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 21/10/2021 com início às 13h00min e 

encerramento às 14h00min pelo valor da avaliação do bem. SEGUNDA HASTA – dia 

21/10/2021 com início às 14h01min e encerramento às 15h01min, pelo valor não inferior 

ao da avaliação, até o início da primeira etapa, e até o início da segunda etapa, para a 

venda a quem mais der, não sendo aceito preço vil, considerando este o valor inferior a 

50% do valor da avaliação, a ser realizada na modalidade eletrônica, através do site 

www.leiloesuberlandia.com.br do seguinte bem:  

 

BEM:01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 TITAN ESD, ano fabricação 2007 e modelo 

2008, cor preta, gasolina, PLACA HHA-6599, Chassi 9C2KC08208R022818, 

RENAVAM 00949664278. Avaliado segundo Tabela FIPE com mês de referência: 

março/2021 (ID nº2948531469), no montante de R$5.251,00 (cinco mil, duzentos e 

cinquenta e um reais).  

 

AVALIAÇÃO DO BEM: de R$5.251,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta e um reais).  

Avaliado segundo Tabela FIPE com mês de referência: março/2021 (ID nº2948531469). 

 

ÔNUS: O veículo em questão possui duas multas: 1ª) Órgão DER -Situação: a pagar/ 

Código: 667-00; data: 19/11/2020 – nº processamento: 10225998 – valor: R$195,23; 2ª) 

Órgão DER -Situação: a pagar/ Código: 665-32; data: 19/11/2020 – nº processamento: 

10225999 – valor: R$195,23.  

 

DEPOSITÁRIO: o executado, Sr. Flavio Prado da Costa, RG: 13479362/MG, 

CPF:088.510.036-02;  

 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: a comissão do leiloeiro será sempre devida a partir de 

10 dias úteis, antes da primeira hasta pública e será nos seguintes percentuais: em caso de 

adjudicação, a comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação, a ser paga pelo 

exequente; em caso de arrematação, a comissão de 5% sobre o valor dos bens, a ser pago 

pelo arrematante; em caso de acordo, remição e pagamento, a comissão será de 2% sobre 

o valor da avaliação, a ser paga pelo executado. OBS: Caso haja acordo, remição e 

pagamento, após a arrematação, deverá ser ressarcida ao leiloeiro a comissão de 5% do 

valor arrematado, a ser pago pelo executado. 

   

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, e até o início da segunda etapa, para a venda a 

quem mais der, não sendo aceito preço vil, considerando este o valor inferior a 50% do 

valor da avaliação 

5-Havendo opção do arrematante para o pagamento do preço no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, uma vez não recolhido o restante de 75% (setenta e cinco por cento) do preço, no 

prazo concedido, será perdido o valor da caução em favor do exequente, conforme 

disposto no art. 897 do CPC/2015. 

 

INTIMAÇÃO: fica desde logo intimado a Exequente:  SICOOB AGROCREDI - CNPJ: 

42.873.828/0001-02, na pessoa de seu representante processual: ANA CAROLINA 

MONTEIRO FERRAZ DE ARAUJO (OAB/MG 76.618), e os Executados CARLOS 

HENRIQUE DO PRADO COSTA - ME - CNPJ: 18.657.827/0001-38, CARLOS 

HENRIQUE DO PRADO COSTA - CPF: 002.848.216-67 e FLAVIO PRADO DA 

COSTA - CPF: 088.510.036-02, na pessoa de seu representante  JOSE CELSO DE 

ARAUJO JUNIOR (OAB-MG 61.389) 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, 16 de setembro de 2021. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 


