
- Comarca de Carmo do Paranaíba -  

Secretaria do Juizado Especial Cível   

EDITAL DE LEILÃO  

Autos nº 5000028-67.2021.8.13.0143  

Autor: AQUARELA TECIDOS LTDA – EPP  

Réu: MARIOH TECIDOS LTDA - ME  

Por ordem do MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, pela presente, fica V. Sª.  
INTIMADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 14/12/2021 com início às 
13h00min e encerramento às 14h00min pelo valor da avaliação do bem. SEGUNDA  
HASTA – dia 14/12/2021 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 pelo valor não inferior a 50% do valor da avaliação atualizada, de acordo com a  
tabela da CGJMG, a ser realizada na modalidade eletrônica, através do site  
www.leiloesuberlandia.com.br do seguinte bem:  

BEM: Bens móveis, sendo eles: 01(um) balcão em madeira, pedra e vidro avaliado por  
R$1.800,00 (mil e oitocentos reais); 02 (dois) balcões em madeira, pedra e vidro  
avaliados por R$4.000,00 (quatro mil reais) e peças de tecidos avaliados por R$2.500,00  
( dois mil e quinhentos reais), total da avaliação: R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais)  
conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito de ID nº 1959469797, promovido em  
20/03/2019.   

LOCALIZAÇÃO: Rua Santo Antônio, nº58, Centro, Carmo do Paranaíba/MG – CEP:  
388.400-000  

AVALIAÇÃO DO BEM: R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais). Avaliação realizada  
em 20/09/2019 (ID nº 1959469797).  

ÔNUS: Os bens móveis em questão não possuem ônus.  

DEPOSITÁRIO: a representante da executada, Sra. Maria Oneida de Souza Honório;  

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Havendo arrematação, a comissão devida será de 5%  
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser custeada pelo arrematante. No caso 
de proposta de aquisição em parcelas será devida a comissão de 5% (cinco por cento) do 
valor da proposta, a ser custeada pelo proponente.  Também será devida a remuneração 
do leiloeiro (taxa de leilão) no equivalente a 2% do valor de  avaliação do bem, no caso 
de extinção do processo, por  adjudicação tardia, por remição ou por transação entre as 
parte, a ser paga pelo exequente.  

   
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 50% do valor 
da avaliação;  
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 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. 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 exequente;  
7- O pagamento da arrematação deve ocorrer em até 24 horas, por depósito judicial, ou 
no prazo de 15 dias úteis, sendo, nesta última hipótese, necessário o recolhimento em 24 
horas por meio de depósito judicial, do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do 
preço ofertado, como caução, e os 75% (setenta e cinco por cento) restantes do preço 
lançado, deverão ser pagos até o final do prazo de 15 (quinze) dias úteis mediante 
recolhimento por depósito judicial; 
8-Caso o arrematante opte pelo o pagamento do preço no prazo de 15 (quinze) dias  úteis, 
uma vez não recolhido o restante dos 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 Requerida: MARIOH TECIDOS LTDA - ME, 
o Requerente AQUARELA TECIDOS LTDA - EPP, na pessoa de seus representantes  
processuais WILLIAM ROGER DE FARIA GUIMARAES, e o LUCIANO SIQUEIRA  
LEITE e seus cônjuge(s) se casado(s) for(em),  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), 
poderão (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, 22 de novembro de 2021. 


