
JUÍZO DA 05ª UNIDADE JURISDICIONAL CÍVEL DE BELO HORIZONTE/MG 

EDITAL DE 1° E 2° LEILÃO 

Expedido nos autos de Cumprimento de Sentença 

Processo 9068262.07.2018.813.0024, ajuizado por MARIA APARECIDA SOARES, 

em face de OPTICA DONATO, com endereço a Rua Antonio Jose Dos Santos 477, 

Céu Azul, CEP: 31580000 – Belo Horizonte/MG, para a cobrança do débito no valor 

de R$ 683,87, em 07/2019.  

O Dr. ARNOLDO ASSIS RIBEIRO JUNIOR, Juiz de Direito da 05ª Unidade Jurisdicional 

Cível de Belo Horizonte/MG, em pleno exercício do cargo, na forma da lei, faz saber a 

todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que será levado à 

Leilão na modalidade ELETRÔNICA por meio do Portal: www.3torresleiloes.com.br os 

bens abaixo descritos, na seguinte forma:  

PRIMEIRO LEILÃO: início a partir da disponibilização no portal do leiloeiro, com 

encerramento no dia 04 de julho de 2022, as 13h, a quem maior lance oferecer, não 

sendo inferior ao valor da avaliação. Não havendo arrematação no período do 1° leilão, 

imediatamente inicia-se o 2° leilão, a quem maior lance oferecer, desde que não seja 

inferior ao valor de 60% (sessenta por cento) da avaliação.  

SEGUNDO LEILÃO: no dia 27 de julho de 2022, as 13h, inicia-se o fechamento do 2° 

leilão, a quem maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 60% (sessenta por 

cento) do valor da avaliação do bem.  

LOCAL DO LEILÃO: O leilão será realizado apenas de forma ELETRÔNICA pelo portal  

www.3torresleiloes.com.br.  

RELAÇÃO DOS BENS: 13 armações de óculos da marca Serraro Acetato, em diversas 

cores, vários tamanhos e modelos variados. Avaliado em R$ 60,00 cada, perfazendo o 

total de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais). 

ÔNUS: Nada consta. 

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Antonio Jose Dos Santos 477, Céu Azul, Belo 

Horizonte/MG 

DEPOSITÁRIO: Maria Roseli do Carmo Donato 

LEILOEIRO OFICIAL: Sr. MARCOS ROBERTO TORRES, Matrícula JUCEMG n° 1241 

DO LEILÃO ELETRÔNICO: O encerramento do período de recebimento de lances para 

aquisição de cada item respeitará o cronômetro regressivo indicado na “Tela de lances” 

do portal do leiloeiro. Caso algum lance seja recebido com o cronômetro regressivo 

indicando menos de 3 (três) minutos para o encerramento, o prazo para oferta de lances 

será prorrogado em três minutos. A extensão para envio de lances poderá ocorrer 

sucessivas vezes até que transcorram 3 (três) minutos sem nenhum lance.  

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento deverá ser efetuado em até 24 horas da 

realização do leilão, através de depósito judicial e encaminhado para o leiloeiro no e-

mail  atendimento@3torresleiloes.com.br, sob pena de invalidez.  

COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL: A comissão do leiloeiro será de 5% sobre o valor 

da arrematação. O pagamento da comissão será efetuado em até 24 horas após a 

realização do leilão por meio de depósito em conta bancária do leiloeiro, que será 
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informada ao arrematante, devendo o mesmo encaminhar o comprovante para o e-mail 

atendimento@3torresleiloes.com.br. No caso de acordo ou pagamento da dívida 

(remição), se requerido após leilão com recebimento de lance, o leiloeiro será 

remunerado com o correspondente a 5% sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo 

Executado, na data do acordo ou remição, e, no caso de Adjudicação, a remuneração 

do leiloeiro será paga pelo adjudicante, e depositada antes da assinatura da respectiva 

carta. Na hipótese de cancelamento do leilão por motivos de pagamento da dívida ou 

acordo após a publicação do edital e antes do leilão, fica arbitrado os honorários de 2% 

sobre o valor da avaliação do bem, a ser custeado pelo Executado, a título de 

ressarcimento das despesas e serviços prestados que antecederam o leilão.  

CONDIÇÕES DE LEILÃO: 1°) Os débitos de IPVA e taxas sub-rogam-se no valor da 

arrematação na forma do art. 130, § único, do CTN, e os demais créditos que recaírem 

sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo 

preço, observada a ordem de preferência (Art. 908 e §§, do CPC). 2°) Correrão por conta 

do arrematante, as despesas e os custos relativos à desmontagem, à remoção e ao 

transporte dos bens. 3°) As informações do veículo, eventualmente constantes no 

presente edital, deverão ser consideradas meramente enunciativas, já que extraídas do 

laudo de avaliação anexado aos autos do processo e as fotos divulgadas são apenas 

ilustrativas. Para todos os efeitos, considera-se a venda do bem no estado em que se 

encontra, sem garantia. 5°) Em casos de inadimplência ou desistência da arrematação 

por qualquer motivo, exceto os previstos em lei, o arrematante não terá direito à 

devolução da comissão do leiloeiro. 6°) Nos termos da PORTARIA CONJUNTA 

772/PR/2018, art. 29, “Não comprovado o deposito do lance e o pagamento da comissão 

no prazo determinado no edital, o leiloeiro público comunicará o fato ao licitante com 

maior lance subsequente, a fim de que este possa exercer seu direito de opção. 

Parágrafo único.  A aplicação do disposto no “caput” deste artigo não isenta o licitante 

inadimplente do pagamento de multa, se for o caso, a ser determinado pelo juízo, e de 

responsabilidade civil e criminal, nos termos do art. 335 do Código Penal.”. 7°) A 

arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo assinado o auto 

pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, observadas as disposições do art. 903 do 

CPC. 8°) O presente edital será publicado no site www.3torresleiloes.com.br conforme 

Art. 9°, §2° da PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018 e Art. 887, §2° do CPC/15.  

DA PROPOSTA: Os interessados em adquirir o bem penhorado em prestações poderão 

apresentar através do leiloeiro nomeado, pelo e-mail 

atendimento@3torresleiloes.com.br: a) até o início do primeiro leilão, proposta para 

aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; b) até o início do segundo leilão, 

proposta para aquisição do bem por valor que não seja considerado vil. A proposta 

conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, juntamente com a 

comissão do Sr. Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor oferecido, garantido por 

caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se 

tratar de imóveis (art.895, §1°, do CPC). As propostas deverão ser apresentadas ao 

Juízo da execução, nos autos do supracitado processo. A apresentação de proposta 

não suspende o leilão (art. 985, §6°, do CPC) e o pagamento do lance à vista sempre 

prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, §7°, do CPC). No caso 

de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 

sobre a soma da parcela inadimplia com as parcelas vincendas (art. 895, § 4° do CPC). 

O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os 
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pedidos ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (art. 895, 

§ 5° do CPC).  

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o(a) Executado(a), e seu cônjuge se casado for, 

das datas acima, se porventura não for(em) encontrado(s) para intimação pessoal, bem 

como para os efeitos do art. 889 e seguintes do CPC/2015, bem como que poderá(ão) 

oferecer embargos à arrematação ou à adjudicação. Fica(m) cientificado(s) de que o 

prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos 

expropriatórios contidas no § 1° do art. 903 do CPC será de 10 dias após o 

aperfeiçoamento da arrematação (art. 903 § 2° do CPC/2015).  

E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 

Belo Horizonte/MG, 06 de junho de 2022.  

 

ARNOLDO ASSIS RIBEIRO JUNIOR 
Juiz de Direito 


