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EDITAL DE LEILÃO

Autos nº 1391663-27.2006.8.13.0701
Requerente: CARLOS MAGNO DAMICO DE QUEIROZ
Requerido: HUGO DE CARVALHO RAMOS MAGALHAES

Por  ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Uberaba-MG, pela
presente,  fica  V.  Sª.  NOTIFICADA,  da  designação  da  PRIMEIRA  HASTA –  dia
06/12/2021 com início às 13h00min e encerramento às 14h00min pelo valor da avaliação
atualizada  do bem.  SEGUNDA HASTA –  dia  08/12/2021  com início  às  13h00min e
encerramento às 14h00min pelo valor não inferior a 60% da última avaliação atualizada, ou
75% da última avaliação atualizada em se tratando de imóvel de incapaz, a ser realizada na
modalidade eletrônica, através do site  www.leiloesuberlandia.com.br do seguinte  BEM: 

Um imóvel registrado na matrícula n° 6.881 do 2° Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca  de  Uberaba-MG,  situado  no  2º  andar  do  Edifício  Geraldino  Rodrigues  da

Cunha, à Rua Artur Machado, nº 174 (antigo nº50), esquina com Avenida Leopoldino de

Oliveira e Alaor Prata, que se constitui de um conjunto commercial que se designa pelo nº

202,  contendo  duas  salas  e  um  WC,  com  uma  área  útil  de  30,00m²  (trinta  metros

quadrados) e área das partes comuns de 10,0m² (dez metros quadrados), perfazendo uma

área total de 40,00m² (quarenta metros quadrados).  Correspondendo, na construção, à

cota parte de 0,659% e no terreno à fração ideal de 300 (trezentos) centésimos milésimos,

cujo terreno onde ditto edifício se acha construído mede trinta e sete metros e setenta

centímetros de frente pela Rua Arthur Machado, vinte metros e cinquenta centímetros de

frente pela Avenida Leopoldino de Oliveira, vinte e três metros e dez centímetros de frente

pela  Rua Alaor  Prata  e  trinta  e  sete  metros  de  um lado,  confrontando com o  Banco

Brasileiro de Descontos S/A, situado do lado ímpar da numeração da referida avenida e

lado par das aludidas ruas. Constata-se que se trata de uma sala destinada a um escritório

de advocacia, em um edifício totalmente comercial, ocupado por profissionais liberais de

diversas profissões.

DEPOSITÁRIO FIEL: o Requerente, Carlos Magno Damico De Queiroz, nos termos do
artigo  840,  Inc.  II,  do  Código  de  Processo  Civil.  

AVALIAÇÃO  JUDICIAL: R$  60.000,00  (sessenta  mil  reais),  conforme  laudo  de
avaliação à fl.  1.085 dos autos, tendo sido atualizada para o valor de  R$ R$ 71.073,04
(setenta e um mil e setenta e três reais e quatro centavos), conforme ID n° 6366358061

ÔNUS: 
R.2 – 6.881-  Data:  18/08/2011-  PENHORA -  Credora:  Livraria  Del Rey Editora Ltda.
Devedor/Depositário:  Hugo  de  Carvalho  Ramos  Magalhães.  Penhora  determinada  pela
Secretaria da 33ª Vara Cível da cidade de Belo Horizonte, expedida no Cumprimento de
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Sentença de autos nº 0024.02.788.270-3. Valor do débito: R$21.905,78 (vinte e um mil,
novecentos e cinco reais e setenta e oito centavos);

R.3  –  6.881-  Data:  13/04/2015  -  PENHORA CANCELADA PELA AV.5  –  6.881  -
Credora:  Caixa  Econômica  Federal.  Devedor/Depositário:  Hugo  de  Carvalho  Ramos
Magalhães. Penhora determinada pela Secretaria da 1° Vara da Justiça Federal Subseção
Judiciária  de  Uberaba-MG,  expedida  na  Execução  de  Título  Extrajudicial  autos  nº
2010.38.02.000098-0. Valor do débito: R$20.197,50 (vinte mil, cento e noventa e sete reais
e setenta e cinquenta centavos);

R.4  –  6.881-  Data:  03/05/2016  -  PENHORA -  Credor:  Carlos  Magno  D’Amico  de
Queiroz. Devedor/Depositário: Hugo de Carvalho Ramos Magalhães. Penhora determinada
pela Secretaria da 1° Vara Cível da Comarca de Uberaba-MG, expedida no Cumprimento
de Sentença autos nº 1391663-27.2006.8.13.0701. Valor do débito: R$ 47.147,18 (quarenta
e sete mil, cento e quarenta e sete reais e dezoito centavos).

DEPOSITÁRIO: Carlos Magno Damico De Queiroz, nos termos do artigo 840, Inc. II, do
Código de Processo Civil.

LEILOEIRO: Rodrigo de Oliveira Lopes, JUCEMG Nº 613.

OBSERVAÇÕES: 
1-  o  bem será vendido  no  estado  de  conservação  em  que  se  encontra,  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),  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 atualizada ou 75% 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 75% 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. 

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, 20 de outubro de 2021. 
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Advogados:   Silas  das  Neves  Carneiro  (OAB/MG  15.285),  Maria  Cristina  Rodrigues
Gonçalves (OAB/MG 101.103), Victor Hugo Carvalho Ramos (OAB/MG 100.796), Hugo
de  Carvalho  Ramos  Magalhães  (OAB/MG  16.165),  Sérgio  Henrique  Tiveron  Juliano
(OAB/MG  42.918),  Bárbara  Andrade  Borges  (OAB/MG  185008)  e  Paulo  Emílio
Derenusson (OAB/MG 87526).
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