
 
 

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG  

5ª VARA CÍVEL 

 

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 n° 5022671-59.2019.8.13.0702.  

 

Autos nº 5022671-59.2019.8.13.0702 

Exequente: Leo Diniz da Costa Silva 

Executados: Maria José da Costa Silva; Jana Darc Costa e Silva; e Maria Efigenia Pessoa 

 

O LEILÃO será realizado em duas etapas. A primeira terá duração de 05 (cinco) dias, 

com início no dia 12/08/2022, às 14h00min, e término em 17/08/2022 às 14h00min, 

quando somente serão admitidos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação 

atualizado. A segunda etapa terá início no dia 17/08/2022 às 14h01min e término em 

18/08/2022 às 14h01min, quando será possível a arrematação por valor não inferior a 50% 

da última avaliação atualizada pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado.  

 

LOCAL: www.leiloesuberlandia.com.br 

 

BEM: um imóvel situado nesta cidade, no conjunto Alvorada, à Avenida “A” nº 86, 

constituído de uma casa de morada, com todas as suas dependências, instalações e 

benfeitorias existentes, com a área total construída de 63,24 m², e seu respectivo terreno, 

designado por lote nº 03 da quadra n. 02, medindo dez (10,00) metros de frente e aos 

fundos, por vinte (20,00) metros de extensão dos lados, com a área de 200,00m², 

confrontando pela frente com a Avenida “A”, pelo lado direito com o lote nº 04, pelo lado 

esquerdo com o lote nº 02 e pelos fundos com o lote n. 13, matriculado sob o nº 19.855, 

junto ao 1º Ofício de Registro de Imoveis local.  

 

VALOR DO BEM: R$ 136.081,04 (cento e trinta e seis mil e oitenta e um reais e quatro 

centavos).  

 

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 eletrônicas, caso assim 

houver; 3- 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; 

4-  Na primeira etapa, não serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação do bem; 

5- Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, 

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


 
ao segundo período. No segundo período serão admitidos lances não inferiores a 50% 

(cinquenta por cento) da última avaliação atualizada pelos índices da Corregedoria Ceral 

de Justiça do Estado ou 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação atualizada, quando 

se tratar de imóvel pertencente a pessoa incapaz; 6- Havendo arrematação, a comissão 

devida será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser custeada pelo 

arrematante. 7- 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) 

o(s) Executado(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) da presente 

designação, com a publicação deste edital, caso não seja(m) encontrada(s) para intimação 

pessoal. Dado e passado nesta cidade de Uberlândia, data da assinatura eletrônica. Eu, 

Felipe Campos Yamashita, Oficial Judicial, o digitei. Dr. Luís Eusébio Camuci, Juiz de 

Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, o assina eletronicamente. Advogados: 

Viviane Espindula Vieira, Rubens Alves Pimenta Junior e Julio Cezar Barretto.  

 


