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JUDICIAL (CONFORME LEI Nº 13.105/2015) O EXMO. SR. DR. JUIZ DE 

DIREITO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE IPATINGA/MG, DR. 

ALEXANDRE FERREIRA, nomeando o leiloeiro publico PAULO ROBERTO 

ARAUJO DE OLIVEIRA BESSA, JUCEMG 1020, faz ciencia aos 

interessados e, principalmente, aos executados/devedores, que nos 

autos do processo abaixo indicado vendera os bens/lotes adiante 

discriminados, pelo maior lance, em LEILAO PUBLICO a ser realizado, 

em primeira praca/leilao, no dia 15/10/2020 as 14h e, em segunda 

praca/leilao, no dia 29/10/2020 as 14: 00h, ambas a serem realizadas 

apenas no formato online pelo endereco 

eletronico www.bessaleiloes.com.br. Em primeira praca/leilao os bens 

nao poderao ser vendidos por valor inferior ao da avaliacao, indicado no 

presente edital. Caso o bem nao seja arrematado em primeira 

praca/leilao, por valor igual ou superior ao valor da avaliacao, sera 

realizada segunda praca/leilao, na data indicada neste edital, quando 

serao aceitos lances em valor inferior ao da avaliacao, conforme Decisao 

Judicial proferida na Carta Precatoria, item 5.: No segundo pregao serao 

admitidos lances nao inferiores a 60% da ultima avaliacao atualizada ou 

80% do valor de avaliacao atualizada, caso se trate de imovel de 

incapaz, desprezando-se o preco vil (conforme art. 891, paragrafo unico, 

da Lei 13.105/2015). PROCESSO: 013411013730-1 - AUTOR: Marques 

Muniz de Paula; REU: Claudia Maria Miranda DESCRICAO DO BEM: 

IMOVEL URBANO REGISTRADO NO LIVRO DE REGISTRO GERAL Nº 02, 

AS FLS. 01, MATRICULA Nº 17.288, R. 01, CONSTANTE DE UM LOTE DE 

TERRENO LEGITIMO DE Nº 27, DA QUADRA D, COM AS SEGUINTES 

MEDIDAS E CONFRONTACOES: 12,00M DE FRENTE; 34,50M PELO LADO 

DIREITO COM O LOTE 26; 35M PELO LADO ESQUERDO COM HERDEIROS 

DE PEDRO FAICAL E 8,20M PELOS FUNDOS COM O LOTE 01, COM AREA 

TOTAL DE 348,45M2, SITUADO A RUA 5 NO LOTEAMENTO MARIA DAS 

DORES CIMINI, NA FAZENDA ITAUNA, CUJO ENDERECO ATUAL 

NOMINADO PERANTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA E RUA 

MARIA IGNEZ ARAUJO DE ABREU, Nº 187, BAIRRO DOS RODOVIARIOS, 

NA CIDADE DE CARATINGA-MG, SENDO UM APARTAMENTO NO 

SUBSOLO AVALIADO EM (R$ 110.000,00 - CENTO E DEZ MIL REAIS) E 

A LAGE COM PARTE DE LOTE E FUNDACOES AVALIADO EM (R$ 

170.000,00 - CENTO E SETENTA MIL REAIS). VALOR DA AVALIACAO: 

R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). DEPOSITARIO E LOCAL 

ONDE O BEM SE ENCONTRA: Rua Maria Ignez Araujo de Abreu, nº 187, 

bairro dos Rodoviarios, Caratinga/MG. FORMAS E CONDICOES DE 

PAGAMENTO: Sera sempre considerado vencedor o maior lance 

ofertado, observado o lance minimo, independente da forma ou condicao 

de pagamento que o arrematante venha a optar. A proposta de 

pagamento do lance a vista sempre prevalecera sobre a proposta de 

pagamento parcelado, desde que o lance seja no mesmo valor. a) A 

VISTA: Ao optar pelo pagamento a vista do valor do lance, o 

arrematante, no ato da arrematacao, devera efetuar, diretamente ao 

leiloeiro ou mediante guia judicial, o pagamento da integralidade do 

valor do lance em no maximo 24 horas. Alternativamente, podera o 

arrematante pagar, o valor minimo equivalente a 25% do valor da 
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arrematacao, devendo pagar o valor remanescente no prazo maximo de 

15 dias, cujo montante devera ser garantido, no ato do leilao, por 

fianca/caucao bancaria em valor equivalente ou maior que o montante 

a ser garantido. Nesta hipotese, o valor a ser pago, em uma unica 

parcela, no prazo maximo de 15 dias, devera ser quitado mediante 

deposito em conta judicial vinculada ao processo a que se refere bem 

arrematado. Deixando o arrematante de depositar o valor remanescente 

no prazo de 15 dias, sera imposta a penalidade prevista no art. 897 da 

Lei 13.105/2015, sem prejuizo das demais penalidades previstas em lei 

ou no presente edital. b) PARCELADO: Ao optar pelo pagamento 

parcelado, o licitante, no ato da arrematacao devera efetuar, mediante 

guia judicial, o pagamento do valor minimo correspondente a 25% (vinte 

e cinco) do valor da arrematacao, quitando o valor remanescente em, 

no maximo, 30 (trinta) parcelas (art. 895, §1º da Lei 13.105/2015) 

iguais, mensais e sucessivas, venciveis a cada 30 (trinta) dias da data 

da arrematacao. Na hipotese de atraso no pagamento de qualquer 

parcela, incidira multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida com 

as parcelas vincendas (conforme art. 895 §4º do da Lei 13.105/2015). 

O valor das parcelas devera ser atualizado, mensalmente, desde a data 

da arrematacao, conforme Tabela de Atualizacao Monetaria do TJMG, 

devendo o montante ser quitado mediante guia de deposito judicial 

vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado. Caso o 

vencimento de alguma parcela recaia em final de semana ou feriado, o 

mesmo ficara automaticamente prorrogado para o primeiro dia util 

subsequente. A arrematacao de bem imovel mediante pagamento 

parcelado do valor da arrematacao, nos termos previstos neste edital, 

sera garantida por hipoteca gravada sobre o proprio imovel arrematado. 

Em caso de arrematacao de bens moveis mediante pagamento 

parcelado, o r. juizo podera condicionar a entregar do bem a quitacao 

de todas as parcelas. Na hipotese de inadimplemento, o exequente 

podera optar pela resolucao da arrematacao ou promover, em face do 

arrematante, a execucao do valor devido. Caso seja pleiteada a 

resolucao da arrematacao, o arrematante, sem prejuizo das demais 

sancoes previstas na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuizo da 

apuracao de eventuais perdas e danos, perdera o sinal de negocio ja 

pago. Caso seja pleiteada a execucao, todas as parcelas vincendas 

vencerao antecipadamente a data da parcela inadimplida, incidindo 

sobre o montante devido a multa prevista no art. 895 §4º do da Lei 

13.105/2015, alem das demais sancoes eventualmente previstas neste 

edital e/ou na legislacao em vigor, arcando o arrematante inadimplente 

com as custas processuais e honorarios advocaticios decorrentes da 

execucao, tudo isso sem prejuizo da apuracao de eventuais perdas e 

danos. LANCES PRESENCIAIS E PELA INTERNET: Os interessados em 

participar do leilao/praca poderao dar lances, presencialmente, no dia e 

hora marcados para a realizacao do leilao/praca, ou pela internet, por 

intermedio do site www.bessaleiloes.com.br, para tanto deverao ser 

observadas e cumpridas as regras indicadas no referido site, nao 

podendo, posteriormente, sob qualquer hipotese, alegar 

desconhecimento. TAXA DE LEILAO: Em caso de arrematacao, 5% sobre 

o valor da arrematacao. Em caso de adjudicacao, 2% sobre o valor 

atualizado do bem adjudicado. Em caso de remicao ou acordo, 2% sobre 

o valor atualizado do bem. Na hipotese do bem ser arrematado, pelo 

exequente, sera devida a comissao no percentual de 5% sobre o valor 

da arrematacao. A comissao devera ser integralmente paga no ato da 

arrematacao, adjudicacao, remicao ou acordo. INFORMACOES: pelo 

site www.bessaleiloes.com.br, pelo e-

mail paulo@bessaleiloes.com.br ou pelo telefone (33) 98852-7310. 
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DIVIDAS E ONUS: Os bens serao entregues livres de quaisquer dividas 

e/ou onus, observadas as excecoes constantes neste edital. No que se 

refere aos creditos tributarios, aplica-se a norma prevista no art. 130, 

§unico do Codigo Tributario Nacional, exceto em caso de adjudicacao. 

Em caso de arrematacao de bem imovel, cabera ao arrematante arcar 

com a integralidade dos debitos relativos a taxas condominiais, incluindo 

valores vencidos em data anterior e posterior a da arrematacao. 

Contudo, na hipotese de arrematacao de bem imovel em processo cujo 

objeto seja a cobranca de taxas condominiais do proprio bem 

arrematado, o arrematante arcara apenas com o valor do debito de 

taxas condominiais (inclusive valores eventualmente cobrados em 

outros processos, bem como valores que nem mesmo sejam objeto de 

cobranca judicial) que eventualmente supere o valor da arrematacao, 

ou seja, em tal hipotese ficara o arrematante responsavel pelo 

pagamento do valor resultante da diferenca, se houver, entre o valor do 

debito das taxas condominiais, e o valor da arrematacao. Em caso de 

adjudicacao, arcara o adjudicante com todos os debitos do imovel. 

Cabera ao interessado verificar a existencia de debitos tributarios e 

debitos de taxas condominiais, no caso dos bens imoveis. CONDICOES 

GERAIS: Aperfeicoada a arrematacao sera expedida a carta de 

arrematacao e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de 

imissao na posse. Os bens serao entregues nas condicoes em que se 

encontram, inexistindo qualquer especie de garantia. A venda dos bens 

imoveis sera sempre considerada ad corpus, sendo que eventuais 

medidas constantes neste edital serao meramente enunciativas. Em 

caso de arrematacao de bem movel, fica ao encargo do arrematante a 

retirada e transporte do bem do local onde o mesmo se encontra. Em 

caso de arrematacao ou adjudicacao de bem imovel, cabera ao 

arrematante tomar as providencias e arcar com os custos da 

desocupacao do bem, caso o mesmo esteja ocupado. Cabera ao 

arrematante arcar com todos os custos para eventual regularizacao do 

bem arrematado. Cabera ao arrematante arcar com todos os custos da 

arrematacao, inclusive para a expedicao da respectiva carta de 

arrematacao, se houver. Cabera ao arrematante tomar todas as 

providencias e arcar com todos os custos para a transferencia do bem 

junto aos orgaos competentes. Cabera ao arrematante arcar com todos 

os tributos eventualmente incidentes sobre a arrematacao e 

transferencia do bem, inclusive, mas nao somente, ICMS, ITBI, IRPF ou 

IRPJ, taxas de transferencia, dentre outros. O leiloeiro, por ocasiao do 

leilao, fica, desde ja, desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, 

o qual se presume seja de conhecimento de todos os interessados. 

Ficam, desde ja, intimadas as partes, os coproprietarios, os interessados 

e, principalmente, os executados, credores hipotecarios ou credores 

fiduciarios, bem como os respectivos conjuges, se casados forem 

(conforme artigo 889, I e paragrafo unico do CPC). Caratinga, 11 de 

agosto de 2020. ______________________________________ Dr. 

ALEXANDRE FERREIRA MM. JUIZ DE DIREITO 
 


