
 
- COMARCA DE ANDRADAS -  

Secretaria da 1º Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude  

 

EDITAL DE LEILÃO 

 

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° 0036332-21.2018.8.13.0026. 

 

Autos nº 0036332-21.2018.8.13.0026 

Exequente: Ingredion Brasil Ingredientes Industriais LTDA 

Executado: Abimael Dias Valim 

 

Por ordem do MM.  Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da 

Juventude da Comarca de Andradas, MG, fica V. Sª. NOTIFICADA, da designação da 

PRIMEIRA HASTA – dia 04/08/2022 com início às 09h00min e encerramento às 

10h00min pelo valor da avaliação do bem. SEGUNDA HASTA – dia 04/08/2022 com 

início às 10h01min e encerramento às 11h01min por valor não inferior a 60% da última 

avaliação atualizada, ou 80% da última avaliação atualizada, em se tratando de bem de 

incapaz, a ser realizada na modalidade eletrônica, por meio do site 

www.leiloesuberlandia.com.br, do seguinte bem:  

 

BEM: Imóvel consistente em 01 ha. 27 as. 72 ca. de uma gleba de terras com 

área de 22 ha, 99 as, mais ou menos, em terras de pastos, culturas e cultivados, 

com situação no lugar denominado sítio São José, no bairro do óleo, no 

município de Andrada, dentro dos limites e confrontações descritas na certidão 

imobiliária da matrícula de n. 649 do CRI de Andradas. 

 
AVALIAÇÃO: R$ 101.494,68 (cento e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e 

sessenta e oito centavos), conforme auto de avaliação (Id. 9437999345 - Pág. 3) atualizado 

pelo Índice da Corregedoria Geral de Justiça do TJMG. 

  

DEPOSITÁRIO: o Executado (Abimael Dias Valim), residente no Sítio Recanto, em 

Andradas. 

 

Ônus: Constam os seguintes apontamentos na matrícula do imóvel: em “R-58” 

(13/05/2022) Registro de penhora oriundo do processo de número 0036332-

21.2018.8.13.0026, cujo o exequente é o Ingredion Brasil Ingredientes 

Industriais LTDA e o executado é Abimael Dias Valim; valor da causa R$ 

312.560,53 (trezentos e doze mil, quinhentos e sessenta reais e cinquenta e três 

centavos).  

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


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 da data 

designada para a alienação judicial eletrônica, 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%(sessenta) do valor atualizado da última avaliação ou 80%(oitenta) do valor 

atualizado da última avaliação, quando se tratar de bem 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 80% do valor de avaliação atualizado, em se tratando de bem de incapaz. 6- 

No caso de arrematação à vista, o pagamento deve ocorrer em até 24 horas, por depósito 

judicial; no caso de arrematação parcelada, deve ser pago o equivalente a 25% (vinte e 

cinco por cento) do preço ofertado, em 24 horas, por depósito judicial; 7 - O leiloeiro fará 

jus à comissão no percentual de 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor da alienação, 

a ser paga pelo arrematante; de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, em caso de 

adjudicação, acordo ou remissão; 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. Ficam as partes acima identificadas, devidamente INTIMADAS 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. Andradas, 21 de julho de 2022. Eu, Paulo Cesar Tonon. Oficial 

Judiciário, o elaborei e a Exmo. Dr. Tarcísio Marques, Juiz de Direito, o assina 

eletronicamente. Advogados:  João Carlos de Lima Junior.  
 


