
EDITAL DE LEILÃO 

1ª Vara do Trabalho de Contagem 

Rua Joaquim Rocha, n°13, Pilotis, Betânia-  

Contagem, CEP: 32.017-270.  

 

 

 

PROCESSO nº: 0012393-07.2013.5.03.0029 

RECLAMANTE: RENATO NUNES VIEIRA 

RECLAMADA: AUTO PEÇAS ELDORADO LTDA - ME, MARGARETH DE 

OLIVEIRA MESQUITA, SATURNINO ALVES DE CAMPOS 

DATA DO 1º LEILÃO: 05/02/2019, às 14:00 horas. 

DATA DO 2º LEILÃO: 15/02/2019, às 14:00 horas.  

 

LOCAL: Auditório do BH Palace Hotel, situado na Av. Augusto de Lima, n° 

1.147, Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG 

 

DESCRIÇÃO DOS BENS: Imóvel de matrícula 6564, livro 2-4-B, de fls 57 do 

CRI Contagem, composto pelo lote do terreno n° 22 da quadra 28 do bairro 

Novo Eldorado, com área de 360m² aproximadamente, juntamente com as 

benfeitorias edificadas sendo um prédio de dois pavimentos, parte térrea 

duas lojas para comércio e parte superior uma residência com três quartos, 

duas salas, copa e cozinha conjugadas,  dois banheiros e três barracões nos 

fundos do lote.  

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00(oitocentos  mil reais).  

OBSERVAÇÕES:  

1) O leilão estará a cargo do leiloeiro oficial Arnaldo Emílio Colombarolli, 

matrícula Jucemg Nº 813 (www.arnaldoleiloes.com.br) e será realizado no 

local, data e horário acima especificados. 

2) A arrematação far-se-á mediante o pagamento da integralidade do 

valor do lance, à vista, colhendo o leiloeiro a melhor proposta.  Sendo  

aceito lances mínimos no percentual de 50% do valor da avaliação do 

imóvel.  

3) A comissão do leiloeiro oficial é fixada em 5%(cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação, ficando a cargo do arrematante.  

http://www.arnaldoleiloes.com.br/


4) Caso desfeita a arrematação, ou deferida a remição ou adjudicação, os 

valores depositados serão restituídos ao arrematante, inclusive a comissão 

do(a) leiloeiro(a), se for o caso. 

5)  Não será devida comissão ao(à) leiloeiro(a) na hipótese de desistência de 

que trata o art. 775/CPC, anulação ou ineficácia da arrematação, ou 

resultado negativo da hasta pública. 

6)  Na hipótese de pagamento do valor da execução antes da realização da 

hasta pública, o leiloeiro receberá apenas as despesas que houver efetuado 

com remoção, guarda e conservação dos bens. (Redação dada pelo 

Provimento TRT3/GCR/GVCR 2/2017),  as despesas com remoção, guarda 

e conservação dos bens equivalem a um décimo por cento do valor da 

avaliação por dia de armazenamento (CLT, art. 789-A, VIII).  

7) No caso de acordo,  remição ou de adjudicação, a comissão do leiloeiro 

será calculada sobre o valor da avaliação do bem e paga pelo respectivo se 

requerida após a praça ou leilão, conforme determinado no artigo 245, 

caput e §5° do Provimento Geral Consolidado do TRT da 3ª Região -

2015(PRV GCR/GVCR 3/2015).  

8) Os interessados em participar do leilão deverão portar documento de 

identificação, sendo pessoa física a cópia da cédula de identidade civil ou 

CNH (Carteira Nacional de Habilitação), se for pessoa jurídica, seu contrato 

social e respectiva ultima alteração, e a cópia da cédula de identidade civil 

ou CNH do representante legal da sociedade, além de 02  (dois) cheques 

devidamente assinados, que deverão ser entregues no ato da arrematação 

para garantir o pagamento do lance ofertado e da comissão do leiloeiro.  

9) O valor da arrematação deverá ser quitado à vista,  mediante depósito à 

disposição do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Contagem.  

10) Os interessados na aquisição do(s) bem(s) penhorado(s) em prestações 

poderão apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, proposta de 

aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e, até o início do 

segundo leilão, proposta para aquisição por valor não inferior a 50% do 

valor da avaliação. 

11) Registre-se que a apresentação de proposta de parcelamento por 

escrito não suspenderá a realização do leilão e será apreciada, 

oportunamente, pelo Juízo. 

12) Em se tratando de bem imóvel, admite-se o pagamento da arrematação na 

forma do artigo 895, §1° do CPC, com a ressalva de que a proposta deverá 

conter, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos 

25%(vinte  e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante 

http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/29904
http://as1.trt3.jus.br/bd-trt3/handle/11103/29904
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452compilado.htm


parcelado em até 12(doze) meses, garantido por hipoteca do próprio bem, 

garantido por caução idônea, se tratando de imóveis, devendo, em qualquer 

caso, conter o prazo, modalidade, indexador de correção monetária e 

condições de pagamento do saldo, a ser apreciada pelo Juízo. 

13) Caso não haja arrematação no 1º leilão, será realizado o 2º leilão na data 

de 15 de fevereiro de 2019, às 14:00h, no mesmo local e nas mesmas 

condições aqui estabelecidas, ficando as partes já intimadas.  

14) Faz-se constar que até junho  de 2018, somente havia as indisponibilidades 

e penhoras registradas no AV 2 do processo 0011443-81.2013.5.03.0163, 

AV 3 do processo 00105888.82.2014.5.03.0029 e penhora registrada no R4 

do processo 0011443.81.2013.5.03.0163, posto que após esta data cabe ao 

arrematante total responsabilidade quanto a pesquisa da situação do 

imóvel, ainda que não expressos no edital. 

15) O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições 

deste leilão, nem das características do bem ora ofertado, posto que,  

incumbe aos interessados a verificação de eventuais encargos 

incidentes sobre o bem, os quais serão de total responsabilidade do 

arrematante, ainda que não expressos no edital.  

16)  Faz-se constar que o  arrematante/alienante está isento dos créditos 

tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o 

domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas 

pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de 

melhoria da União, Estados, Municípios e Distrito Federal, salvo quando 

conste do título a prova de sua quitação, seja em hasta pública ou em 

alienação particular, estejam ou não inscritos na dívida ativa (art. 130, 

parágrafo único, do CTN). (Redação dada pelo Ato n. 10/GCGJT, de 18 de 

agosto de 2016). 

17) Caso haja a desistência da arrematação fora das hipóteses legalmente 

previstas, o arrematante poderá ser multado, nos termos da lei, sem 

prejuízo do pagamento da comissão do leiloeiro.  

18) Fica(m), por este, intimado(s) o(s) devedor(es) e/ou depositário(s) não 

localizado(s), do(s) dia(s), horário(s) e local da realização do(s) leilão(ões). 

 

 

 


