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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 5010608-13.2020.8.13.0105.  

 

Autos nº 5010608-13.2020.8.13.0105 

Exequente: Temperaço Vidros Temperados Ltda - EPP 

Executada: Elizamara Ribeiro da Silva 

 

Por ordem da MMª. Juíza da 2ª Unidade Jurisdicional - 4º JD - da Comarca de Governador 

Valadares, fica V. Sª. NOTIFICADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 

27/05/2022 com início às 09h00min e encerramento às 10h00min pelo valor da 

avaliação do bem. SEGUNDA HASTA – dia 27/05/2022 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: 

 

BEM: Veículo Car/Caminhonete, gasolina, ano 1996/1997, placa GUK 6169, cor prata, 

chassi 9BGSE80NVTC605387, Renavan 00662305485, GM Corsa GL, em estado 

regular, com pneus meia vida, com bancos rasgados, comportas internas com marcas do 

tempo, com protetor de cambio faltando, com 276.234 Km rodados, com lateral esquerda 

amassada, com lanterna direita traseira quebrada, com parachoques  com avarias, com 

lataria e pintura com avarias, com parabrisa trincado, com lateral direita amassada e com 

rodas de liga leve.  

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme auto de avaliação (Id. 

4348563083). 

DEPOSITÁRIA: A executada (Elizamara Ribeiro da Silva).  

ÔNUS: o veículo não tem autuação e tem 2 multas. 

 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 

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 

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


 
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 

subrogados 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 Governador Valadares, 28 de abril de 2022. Eu, Sonia Maria dos 

Santos, Oficial Judiciária, o digitei. Exma. Dra. Carla de Fátima Barreto de Souza, Juíza 

de Direito da 2ª Unidade Jurisdicional - 4º JD- da Comarca de Governador Valadares, o 

assina eletronicamente. Advogados: Dr. Helberty Vinicios Coelho, Dr. Arthur Bridges 

Venturini.  


