
 
 

- Comarca de Uberlândia- 

Secretaria da 2ª Vara de Família e Sucessões  
 

EDITAL DE LEILÃO que será realizado na MODALIDADE ELETRÔNICA, pelo site 

www.leiloesuberlandia.com.br, no qual os interessados deverão se habilitar, com 

antecedência, para efetuar lances “online” para alienação e arrematação do bem 

penhorado nos autos nº 0742874-04.2010.8.13.0702.  

 

Autos nº 0742874-04.2010.8.13.0702 

Requerentes: Camila Felix Ferreira e outros 

Requerido: Altair Martins Ferreira  

 

Por ordem do Juízo da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, 

fica V. Sª. NOTIFICADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 30/05/2022 com 

início às 09h00min e encerramento às 10h00min pelo valor da avaliação do bem. 

SEGUNDA HASTA – dia 30/05/2022 com início às 10h01min e encerramento às 

11h01min por valor não inferior a 50% do valor do bem, a ser realizada na modalidade 

eletrônica, por meio do site www.leiloesuberlandia.com.br, do seguinte bem: 

 

DESCRIÇÃO DO BEM: Um veículo RENAULT/CLIO EXP I6v, Ano/mod: 2003, Cor: 

Prata, Combustível: Gasolina, Chassi: 93YLB01154.1399287, Placa: HAN-2171, 

Renovam: 802116655, no seguinte estado de conservação e funcionamento: hodômetro 

marcado 203.308 Km; lataria em bom estado de conservação; pintura em regular estado 

de conservação; estofamento em bom estado de conservação, porém o banco do motorista 

está rasgado; parte elétrica aparentemente em bom estado de conservação e 

funcionamento; motor e câmbio aparentemente em bem estado de conservação e 

funcionamento; pneus em bom estado.  

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), conforme auto de 

avaliação juntado a fl. 161. 

ÔNUS: este veículo tem 2 autuações e não tem multas. 

DEPOSITÁRIO: O executado (Altair Martins Ferreira) 

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Ângelo Gonçalves, n° 361, Bairro Centro, 

Centralina/MG.  

LEILOEIRO: Rodrigo de Oliveira Lopes. 

 

OBSERVAÇÕES: 1- O leilão eletrônico é contínuo entre a data e hora de início e de 

término, período em que os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema 

informatizado do leiloeiro público e divulgados em tempo real, sendo vedados lances por 

e-mail ou coletados mediante intervenção humana (parágrafo único do art. 22 da 

Resolução 236/16 do CNJ). 2- 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; 3- O lance mínimo de arrematação em primeiro leilão será igual ao valor de 

avaliação do bem e, em segundo leilão, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor 

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


 
de avaliação do bem; 4- O pagamento deve ser realizado na forma do art. 892 do Código 

de Processo Civil; 5- Serão admitidas propostas de aquisição do bem em prestações, 

sendo em primeiro leilão não inferior a avaliação ou em segundo leilão, quando o valor 

da aquisição proposto não poderá ser inferior a 50% (cinquenta por cento) do preço de 

avaliação, tudo conforme disposto no art. 895 do CPC; 6- 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; 7- Havendo arrematação, a comissão devida será de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser custeada pelo arrematante. 8- Devem 

ser devidamente INTIMADO(S) da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de 

antecedência, todos aqueles indicados no art. 889 do CPC. Fica(m) a(s) parte(s) acima 

identificado(s), devidamente INTIMADA(S) da presente designação, com a publicação 

deste edital, caso não seja(m) encontrada(s) para intimação pessoal. Dado e passado na 

cidade de Uberlândia, 28 de abril de 2022. Eu, Patrícia Prata de Velloso Vianna, Oficial 

Judicial, o digitei. Exma. Dra. Maria Elisa Taglialegna, Juíza de Direito da 2ª Vara de 

Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, o assina eletronicamente. 

Advogados: Dra. Simone Melo De Oliveira e Dr. Glauci Teixeira Ferraz.  

 


