
- Comarca de Uberlândia - 

Secretaria da 2ª UJ - 3º JD CÍVEL 

EDITAL DE LEILÃO 

 

Autos nº 0101813-08.2016.8.13.0702 

Exequente: LM AUTOMÓVEIS LTDA 

Executado: MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA 
 

Por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Unidade Jurisdicional Cível – 3º JD da Comarca 

de Uberlândia - MG, pela presente, fica V. Sª. INTIMADA, da designação da 

PRIMEIRA HASTA – dia 04/11/2021 com início às 13h00min e encerramento às 

14h00min pelo valor da avaliação do bem. SEGUNDA HASTA – dia 24/11/2021 com 

início às 13h00min e encerramento às 14h00min. O primeiro leilão, como preço mínimo 

para a arrematação à vista o percentual de 80% (oitenta por cento), sobre o valor corrigido 

da avaliação pelos índices da CGJ. Para hipótese de segundo leilão, como percentual de 

60% (sessenta por cento), sobre o valor corrigido da avaliação pelos índices do CGJ, a 

ser realizada na modalidade eletrônica, através do site www.leiloesuberlandia.com.br do 

seguinte bem: 

 

BEM: uma motocicleta Honda/CG 125 FAN KS – Ano 2010/2010, Cor Vermelha, 

Combustível Gasolina, Chassi 9C2JC4110AR621569 – RENAVAM 00209922370, 

PLACA HNP-2665. Dois pneus carecas, paralama queimado de sol. Avaliado em 

R$3.925,00 (três mil, novecentos e vinte e cinco reais), conforme Auto de Penhora de fls. 

60, promovido em 25/06/2018. 

 
 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$3.925,00 (três mil, novecentos e vinte e cinco reais), 

conforme Auto de Penhora de fls. 60, promovido em 25/06/2018. 

 

ÔNUS: o veículo não possui autuação e não tem multas. 

 

DEPOSITÁRIO: a executada Sra. Maria das Dores Soares da Silva. 

 

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

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

como de 5% do valor da proposta para aquisição em parcelas, devida pelo proponente. 

 

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- O primeiro leilão, como preço mínimo para a 

arrematação à vista o percentual de 80% (oitenta por cento), sobre o valor corrigido da 

avaliação pelos índices da CGJ. 4 - Para hipótese de segundo leilão, como percentual de 

60% (sessenta por cento), sobre o valor corrigido da avaliação pelos índices do CGJ 

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 

http://www.leiloesuberlandia.com.br/


da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação 

atualizado. 

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

da arrematação, a ser custeada pelo arrematante 

7- 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 INTIMADOS(AS) partes 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, 14 de outubro de 2021. 


