
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL (CONFORME LEI Nº 

13.105/2015)  PROCESSO Nº 5002159-63.2016.8.13.0313 

  

O EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE IPATINGA/MG, DR. 

RODRIGO BRAGA RAMOS, nomeando o leiloeiro público PAULO ROBERTO ARAÚJO DE 

OLIVEIRA BESSA, JUCEMG 1020, faz ciência aos interessados e, principalmente, aos 

executados/devedores, que nos autos do processo abaixo indicado venderá os bens/lotes 

adiante discriminados, pelo maior lance, em LEILÃO PÚBLICO a ser realizado nos autos 5002159-

63.2016.8.13.0313 a ser realizado, em primeira praça/leilão, no dia 15/10/2020 às 14h e, em 

segunda praça/leilão, no dia 29/10/2020 às 14:00h, ambos a serem realizados APENAS NO 

FORMATO ONLINE  pelo endereço eletrônico www.bessaleiloes.com.br. Em primeira praça/leilão 

os bens não poderão ser vendidos por valor inferior ao da avaliação, indicado no presente edital. 

Caso o bem não seja arrematado em primeira praça/leilão, por valor igual ou superior ao valor da 

avaliação, será realizada segunda praça/leilão, na data indicada neste edital, quando serão aceitos 

lances não inferiores a 60% da última avaliação atualizada ou 80%, caso se trate de imóvel de 

incapaz, desprezando-se o preço vil (conforme art. 891, parágrafo único, da lei 13.105/2015). 

Deverá ser observado: 

a) os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as 

alienações judiciais eletrônicas; b) 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 os débitos de condomínio (que possuem natureza propter 

rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação; c). 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, caso se 

trate de imóvel de incapaz.. 

  

AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCESSO Nº 5002159-63.2016.8.13.0313 – Exequente: AÇOBRIL 

COMERCIAL DE AÇO LTDA  Executada: INDUMEP – INDUSTRIA MECÂNICA PARAÍSO LTDA 

 

DESCRIÇÃO DO BEM:  01 TOLDO VERTICAL RUSSO COM PLACA 1300 MM, MODELO 1510, 

Nº 764, ANO 1975, USADO EM BOM ESTADO DE USO E CONSERVAÇÃO. 

 

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 162.620,40, atualizada em 25.08.2020. 

 

DEPOSITÁRIO e local onde o bem se encontra: Representante legal da executada com endereço 

na Rua Tucanuçu, 1321, Vila Celeste, Ipatinga/MG, a qual fica intimada neste ato da realização 

do presente leilão. 

  

FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

Será sempre considerado vencedor o maior lance ofertado, observado o lance mínimo, 

independente da forma ou condição de pagamento que o arrematante venha a optar. A proposta de 

pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre a proposta de pagamento parcelado, desde 

que o lance seja no mesmo valor. a) À VISTA: Ao optar pelo pagamento à vista do valor do lance, o 

arrematante, no ato da arrematação, deverá efetuar, diretamente ao leiloeiro ou mediante guia 

judicial, o pagamento da integralidade do valor do lance em no máximo 24 horas após ter sido 

declarado vencedor pelo leiloeiro. 



  

LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em participar do leilão/praça 

poderão dar lances, no dia e hora marcados para a realização do leilão/praça, pela internet, por 

intermédio do site www.bessaleiloes.com.br, para tanto deverão ser observadas e cumpridas as 

regras indicadas no referido site, não podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar 

desconhecimento. 

TAXA DE LEILÃO: Em caso de arrematação, 5% sobre o valor da arrematação a ser paga pelo 

arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado previamente aos 

interessados. A comissão deverá ser integralmente paga no ato da arrematação, adjudicação, 

remição ou acordo. 

  

INFORMAÇÕES: Pelo site www.bessaleiloes.com.br ou pelo e-mail paulo@bessaleiloes.combr ou 

pelo telefone (33) 98852-7310. 

  

DÍVIDAS E ÔNUS: Os bens serão entregues livres de quaisquer dívidas e/ou ônus, observadas as 

exceções constantes neste edital. No que se refere aos créditos tributários, aplica-se a norma 

prevista no art. 130, §único do Código Tributário Nacional, exceto em caso de adjudicação. Em caso 

de arrematação de bem imóvel, caberá ao arrematante arcar com a integralidade dos débitos 

relativos a taxas condominiais, incluindo valores vencidos em data anterior e posterior à da 

arrematação. Contudo, na hipótese de arrematação de bem imóvel em processo cujo objeto seja a 

cobrança de taxas condominiais do próprio bem arrematado, o arrematante arcará apenas com o 

valor do débito de taxas condominiais (inclusive valores eventualmente cobrados em outros 

processos, bem como valores que nem mesmo sejam objeto de cobrança judicial) que 

eventualmente supere o valor da arrematação, ou seja, em tal hipótese ficará o arrematante 

responsável pelo pagamento do valor resultante da diferença, se houver, entre o valor do débito das 

taxas condominiais, e o valor da arrematação. Em caso de adjudicação, arcará o adjudicante com 

todos os débitos do imóvel. Caberá ao interessado verificar a existência de débitos tributários e 

débitos de taxas condominiais, no caso dos bens imóveis. 

 

CONDIÇÕES GERAIS: Aperfeiçoada a arrematação será expedida a carta de arrematação e, 

conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. Os bens serão entregues 

nas condições em que se encontram, inexistindo qualquer espécie de garantia. A venda dos bens 

imóveis será sempre considerada ad corpus, sendo que eventuais medidas constantes neste edital 

serão meramente enunciativas. Em caso de arrematação de bem móvel, fica ao encargo do 

arrematante a retirada e transporte do bem do local onde o mesmo se encontra. Em caso de 

arrematação ou adjudicação de bem imóvel, caberá ao arrematante tomar as providências e arcar 

com os custos da desocupação do bem, caso o mesmo esteja ocupado. Caberá ao arrematante 

arcar com todos os custos para eventual regularização do bem arrematado. Caberá ao arrematante 

arcar com todos os custos da arrematação, inclusive para a expedição da respectiva carta de 

arrematação, se houver. Caberá ao arrematante tomar todas as providências e arcar com todos os 

custos para a transferência do bem junto aos órgãos competentes. Caberá ao arrematante arcar 

com todos os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematação e transferência do bem, 

inclusive, mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de transferência, dentre outros. O 

leiloeiro, por ocasião do leilão, fica, desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o 

qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. 

Ficam, desde já, intimadas as partes, os coproprietários, os interessados e, principalmente, os 

executados, credores hipotecários ou credores fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se 
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casados forem (conforme artigo 889, I e parágrafo único do CPC).  

 

Ipatinga, 26 de agosto de 2020. 

 

MM. JUIZ DE DIREITO: RODRIGO BRAGA RAMOS 

             


