
PODER JUDICIARIO DE MINAS GERAIS 

VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAMONTE 

 
 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 
O EXMO SR. DR. JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA 

DE ITAMONTE – MINAS GERAIS ,Dr FÁBIO ROBERTO DE CARUSO 

CARVALHO , na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital vir ou 

dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 

processam-se os autos das ações relacionadas, e que foi designada a venda 

do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

PROCESSO N.º 5000173-18.2019.8.13.0330 

CARTA PRECATÓRIA 0012461-20.2018.8.13.0330  

EXEQUENTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

EXECUTADO: NEUSA MENDES DE ANDRADE PINTO E 

OUTROS 

DO LEILÃO: O Leilão será realizado na modalidade online através do 
Sítio Eletrônico www.liderleiloes.com.br, que para tanto deverão ser 
cumpridas às regras contidas no mesmo, nesse sentido, cumpre informar que 
ficarão designadas as datas de 1º PRAÇA começa em 08 de AGOSTO de 
2.022 às 14h00m, e termina em 11 de AGOSTO de 2.022 às 14h10min ,  2º 
PRAÇA começa em 11 de AGOSTO de 2.022 às 14h11min e termina em 31 
de agosto de 2.022 às 14h00min. O valor mínimo para venda no 2º Leilão 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação. Os valores 
serão atualizados até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/MG. 

 
DO CONDUTOR DO LEILÃO: O Leilão será conduzido pela leiloeira pública 

oficial TATIANA PAULA ZANI DE SOUSA inscrita na Junta Comercial de Minas 

Gerais sob o N.º 1247. 

 
DA PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO: Para participar do leilão oferecendo 

lances pela internet, deverão previamente (no prazo de 24 horas antes do 
início do pregão) efetuar o seu cadastro pessoal no site da Leiloeira 
(www.liderleiloes.com.br) e também solicitar sua habilitação para participar do 
Leilão na modalidade online, sujeito a aprovação após comprovação dos 
dados cadastrais pela análise de documentação exigida na forma e no Prazo 
previsto na Política de Privacidade e Termos de Uso do site (disponível no 
site da Leiloeira). Todos os lances efetuados por usuários certificados não são 
passíveis de arrependimento. 

RELAÇÃO DO BEM: 

1) VEÍCULO COM DOCUMENTAÇÃO MODELO TOYOTA / 
COROLLA XEI18VVT COMBUSTIVEL GASOLINA 
ANO/FABRICAÇÃO 2006/2006 PLACA DSQ2499 RENAVAM 



00892243848 CHASSI 9BR53ZEC268643285 

VEICULO EM POSSE DO FIEL DEPOSITÁRIO (EXECUTADO) NA 
CIDADE DE ITAMONTE  /MG 

Avaliação em abril de 2022: R$ 24.000,00 ( vinte e quatro mil reais). 

Valor atualizado pela Tabela Pratica do Tribunal de Justiça MG: R$ 

24.358,72 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e oitos reais e setenta e 
dois centados). 

 
Valor no 2º Leilão (50%): R$ 12.179,36 (doze mil cento e setento e nove 
reais e trinta e seis centavos). 

 
Débito Exequendo: R$ 312.451,37 (trezentos e doze mil quatrocentos e 
cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) em 07/07/2020. 

 
Consta RESTRIÇÃO RENAJUD ORIUNDA DO PRESENTE PROCESSO E 
QUE SERA BAIXADA ASSIM QUE OS TRÂMITES DA PRESENTE 
ARREMATAÇÃO EM LEILÃO FOREM CONCLUÍDOS. 

 
PAGAMENTO: O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto 

ao sítio eletrônico, a guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, 
no valor de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de 
até 24 horas, após o encerramento do leilão. 

 
PARCELAMENTO: O interessado deverá registrar por escrito sua 

proposta de parcelamento, no endereço eletrônico: 
liderleiloes@liderleiloes.com.br, até o início do primeiro primeiro leilão, 
proposta nao inferior a avaliação, e ate o inicio do segundo leilão, proposta 
nao inferior a 50% do valor da avaliação, sendo permitido mediante sinal à 
vista do valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lance e o saldo 
remanescente em até 30 (trinta) parcelas iguais, mensais e sucessivas (art. 
895, §4º do CPC), atualização que deverá ocorrer mensalmente, a partir da 
data da arrematação do bem em Leilão, tal parcelamento será garantido por 
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, 
quando se tratar de imóveis No caso de atraso no pagamento de qualquer 
parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 
inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º do CPC). O pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado (Art.895,§ 7º,CPC). 
Assinalo, ainda, que a apresentação de proposta escrita de arrematação, 
mediante prestações não suspende o leilão e somente prevalecerá caso 
inexistente proposta de pagamento do lance à vista. Inexistindo proposta de 
pagamento à vista e havendo mais de uma proposta depagamento parcelado, 
estas deverão ser submetidas a apreciação deste ju ízo, sendo que 
prevalecerá a proposta de maior valor, ou em iguais condições, a formulada 
em primeiro lugar (art. 895, § 8º, I e II, NCPC). 

 
COMISSÃO DA LEILOEIRA: O arrematante deverá pagar a Leiloeira, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a título de comissão, o valor 
correspondente a 5% sobre o preço de arrematação do bem, através de 
deposito bancário em conta a ser informada oportunamente, conforme 
disposição expressa do artigo 24, parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32. 

 
ADJUDICAÇÃO: Na hipótese de adjudicação: Após a assinatura do 
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Edital o adjudicante ficará responsável pelo pagamento devido a Leiloeira 
Pública Oficial, que nesse caso será de 3% (três por cento). 

 
DÍVIDAS E ÔNUS:A arrematação do bem se dará no estado em que se 

encontrar, mas sem responsabilidade por débitos tributários pendentes 
(artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional). 

 

REMIÇÃO OU ACORDO: Na hipótese de acordo ou remição após a 
publicação do Edital, a Leiloeira fará jus à comissão, em montante 
correspondente a 3% (três por cento).sobre o valor fixado no acordo ou, no 
caso de remição, em montante correspondente a 3% (três por cento) sobre o 
valor pago para a quitação da dívida. 

 
DA ENTREGA DOS BENS: A ordem de entrega do bem móvel ou a 

carta de arrematação do bem móvel, será expedida somente depois de 
efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como 
realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da 
execução (art. 901, § 1º, NCPC). 

 
VERIFICAÇÃO DOS BENS: Os bens serão vendidos e entregues nas 

condições em que se encontram, sem garantias, constituindo ônus dos 
interessados verificar suas condições. 

 
DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício 

Cível onde tramita a ação, no escritório da Leiloeira Pública Oficial, ou por e-
mail: liderleiloes@liderleiloes.com.br. 

 

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO: A publicação deste Edital supre 
eventual insucesso nas notificações pessoais das partes: executado(s), 
cônjuge(s), credor(es) fiduciário(s), hipotecário(s), preferencial(is), 
coproprietário(s), promitente(s) comprador(es), credor(es) com garantia real 
ou com penhora(s) anteriormente averbada(s), terceiros e demais 
interessados, que não seja(m) de qualquer modo parte na presente ação, 
INTIMADOS das presentes designações. Não podendo, de forma alguma, 
posteriormente, alegar desconhecimento do contido neste edital. Será o 
presente Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei. 

 

Eu, , Escrivão(ã) – Diretor(a), Subscrevi. 
 

 

Dr. FÁBIO ROBERTO CARUSO DE CARVALHO 
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