
EDITAL DE LEILÃO 

30ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte 

Avenida Augusto de Lima, 1234, 8° andar - Barro Preto 30190-003 

Belo Horizonte - MG 

 
PROCESSO nº: 0011071-58.2017.5.03.0013 
RECLAMANTE: ROZIMEIRE DOS SANTOS TIMOTEO 
RECLAMANDO: HENRIQUE DALSECCO INDÚSTRIA DE CALCADOS LTDA - 
EPP 
 
DATA DO 1º LEILÃO: 02/04/2019, às 14:00 horas. 
DATA DO 2º LEILÃO: 12/04/2019, às 14:00 horas.  
 
LOCAL: Hall do Palace Hotel, situado na Av. Augusto de Lima, n° 1.147, 
Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG 
 
DESCRIÇÃO DOS BENS: 90(noventa) pares de botas de solado tratorado, em 

verniz, couro sintético com modelos variados, sendo com fivelas, de ziper e 

de amarrar(cadarço), novas, numeração variada e as cores vermelha, preta, 

algumas brancas e algumas marrons, avaliadas em R$ 200,00 (duzentos 

reais) cada.  

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 

LOCALIZAÇÃO DO BEM:  Rua Castigliano, n. 653-A, Bairro Padre Eustáquio.  
 
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. 

1) 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 30% do valor da avaliação.  

2) 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.  

3) O valor da arrematação deverá ser quitado à vista,  observado o disposto 

no art. 888, § 2º/CLT, mediante depósito à disposição do Juízo da 30ª Vara 

do Trabalho de Belo Horizonte, nos termos do art. 245, §1º do Provimento 

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


Geral Consolidado/TRT-3ª Região. A partir do dia 30/11/2018 o Sistema de 

Interoperabilidade Financeira (SIF) será o sistema exclusivo para a emissão 

de boletos de depósito judiciais e recursais desta  30ª Vara Trabalhista para 

os processos cadastrados no PJE. O acesso deverá ser feito por meio da 

página principal do PJE na aba "Gerar boleto de depósito judicial". Todos os 

depósitos deverão ser realizados somente por meio da Caixa Econômica 

Federal, única conveniada. O Sistema "e-guia" não deverá ser utilizado 

para pagamentos nesta Vara do Trabalho, a partir de 30/11/2018 nos 

processos eletrônicos, devendo a sua utilização se restringir aos processos 

físicos. 

4) A comissão do(a) leiloeiro(a) será de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da arrematação em caso de bens móveis e deverá ser quitada à vista.  

5) Caberá ao executado a responsabilidade pelas despesas de remoção, 

transporte, estadia e conservação dos bens removidos. 

6) 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. 

7)  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. 

8)  Havendo acordo ou remição após a realização da alienação, o (a) 

leiloeiro(a) fará jus à comissão (art. 246, § ºo do Provimento Geral 

Consolidado/TRT-3ª Região). 

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

de 12 de abril de 2019 às 14:00h, no mesmo local e nas mesmas condições 

aqui estabelecidas, ficando as partes já intimadas.  

10) Tendo sido autorizado à venda individualizada os itens penhorados ou 

em lote, a fim alcançar o melhor resultado da hasta pública. 

11) 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.  

12) 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.  



13) 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). 

 


