
 

COMARCA DE UBERABA / MG - VARA EMPRESARIAL, DE EXECUÇÕES FISCAIS 

E DE REGISTROS PÚBLICOS. PROCESSO: 5009811-92.2020.8.13.0701, MASSA 

FALIDA DE HOSPITAL SÃO JOSÉ DE UBERABA LTDA, CNPJ: 25.421.421/0001-17. 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. O Dr. Fabiano Garcia Veronez, MM. Juiz de Direito da 

Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros Públicos da Comarca de 

Uberaba/MG, em pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a 

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

realizado leilão judicial eletrônico (online), a ser conduzido pelo Leiloeiro Público 

Oficial, Sr. Marco Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, matrícula 565, através da 

plataforma, www.marcoantonioleiloeiro.com.br. DATAS DOS LEILÕES: o sistema 

estará disponível para recepção de lances a partir da publicação deste Edital, que 

deverá ocorrer com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência do início do leilão 

(Art.142, V - § 3º da Lei 11.101/05 com alterações dadas pela lei 14.112/20 e Art. 887 - 

§ 1o do CPC.); 1ª DATA DO LEILÃO, será encerrada em 03 de fevereiro de 2022, a 

partir das 14h00min, pelo maior lanço, igual ou acima da avaliação. Se não for vendido 

no período da 1ª chamada, imediatamente inicia-se o período da 2ª chamada para 

recebimento de lances; 2ª DATA DO LEILÃO, será encerrada em 10 de fevereiro de 

2022, a partir das 14h00min, quando a alienação dar-se-á por no mínimo 50% 

(cinquenta por cento) do valor de avaliação (Art. 142, V - § 3º-A - II da Lei 11.101/05 

com alterações dadas pela lei 14.112/20). Se não for vendido no período da 2ª 

chamada, imediatamente inicia-se o período da 3ª chamada para recebimento de 

lances; 3ª DATA DO LEILÃO, será encerrada em 17 de fevereiro de 2022, a partir das 

14h00min, quando a alienação dar-se-á por qualquer preço, (Art. 142, V - § 3º-A - III 

da Lei 11.101/05 com alterações data pela lei 14.112/20), caso em que ficará 

condicionado a homologação do juízo. Dos bens: UNIDADE HOSPITALAR 

CONSTITUÍDA PELOS IMÓVEIS COMERCIAIS, situados na Rua Santo Antônio nº62, 

Bairro Centro, Uberaba - MG, devidamente matriculados no 2º Cartório de Registro de 

Imóveis de Uberaba/MG, matrículas nºs 10.752 (transcrição), 92.171, 17.430 e 60.670, 

a saber: TRANSCRIÇÃO Nº 10.752 - Imóveis situados nesta cidade, à Rua Santo 

Antônio, nºs 12 e 20 e nos fundos do prédio nº 20 da Rua Santo Antônio, com as 

seguintes características e confrontações: a) um imóvel situado nesta cidade, a Rua 

Santo Antônio, nº 12, que se constitui de um prédio de dois pavilhões, o primeiro com 

um e o segundo com três pavimentos, ambos construídos de tijolos e concreto, 

assoalhados, taqueados, ladrilhados, com apartamentos, quartos, consultórios, sala de 

operações, sala de curativos, sala de raio x, enfermarias, refeitório e todas as 

dependências necessárias a um estabelecimento deste gênero, com instalações 

elétricas e sanitárias, rampa para entrada de automóvel na frente, com diversas 

pequenas construções e benfeitorias e o respectivo terreno assim caracterizado: trinta 

e sete metros na Rua Santo Antônio por sessenta e três metros e sessenta 

centímetros de fundos, havendo no fundo do terreno um dente que mede vinte e nove 

metros e sessenta centímetros de comprimento com seis metros de fundos com a 

largura no meio de trinta e seis metros e mais um terreno anexo dando frente para a 

Rua Carlos Rodrigues da Cunha, medindo quatro metros nessa rua e cinquenta 

metros de fundos, confrontando todo o terreno por seus diferentes lados com as ruas 

Santo Antônio e Carlos Rodrigues da Cunha e com propriedades de da. Ana de 

Oliveira Machado e da. Maria Matilde Santo, Rita Machado Borges e José Caetano 



Borges, havido conforme título registrado sob o número 13.273, em 4/12/1941, no 1º 

Cartório de Registro de Imóveis local, b) um imóvel situado nesta cidade a Rua Santo 

Antônio, nº20, constituído de uma casa de morada, coberta de telhas francesas com 

quatorze cômodos, assoalhados e ladrilhados, tendo nos fundos dependências para 

despejo e o respectivo terreno medindo vinte e um metros e vinte centímetros de 

frente, setenta e três metros de um lado, setenta e quatro metros e quarenta 

centímetros do outro lado e vinte e quatro metros de largura nos fundos, confrontando 

com o hospital São José, Aluízio de Oliveira Machado, Ester Sabino de Freitas e Dr. 

Lauro Fontoura ou seus sucessores, havido conforme títulos registrados sob os 

números 1.417 e 1.418 em 02/03/1967, nesse cartório, c) um imóvel situado nesta 

cidade, nos fundos do prédio nº 20 da Rua Santo Antônio, constituído de um terreno 

de forma irregular sem frente para a rua, medindo cinco metros e trinta centímetros e 

trinta e dois metros e setenta e seis centímetros nas duas faces de divisa com a da. 

Ana de Oliveira Machado e dezenove metros e meio e quatorze metros e sessenta 

centímetros nas duas faces de divisa com Dr. José Humberto Rodrigues da Cunha, 

distante quarenta e um metros e oitenta e sete centímetros da Rua Santo Antônio, 

confrontando por seus diferentes lados com Dr. José Humberto Rodrigues da Cunha e 

da. Ana de Oliveira Machado, havido conforme título registrado sob o número 25.705 

em 5/04/1951, no 1º Cartório de Registro de Imóveis local e de todos os bens imóveis, 

arsenal cirúrgico, instalações, aparelhos e acessórios hospitalares, todo o acervo da 

rouparia e tapeçaria constantes do inventário físico da Casa de Saúde São José, 

levantado em 31/12/1972, descritos na presente escritura, registrada sob nº 10.572, de 

18 de março de 1.974, feito no livro 3-I de Transcrição das Transmissões do 2º 

Cartório de Registro de Imóveis de Uberaba/MG.Para conhecimento de terceiros e 

interessados, consta na matrícula do imóvel: Av nº 1 penhora da 1ª Vara da Justiça 

Federal, processo nº 1848-38.2016.4.01.3802; Av nº 2 penhora da 1ª Vara da Justiça 

Federal, processo nº 568-95-2017.4.01.3802; Av nº 3 registro de indisponibilidade em 

virtude de penhora; Av nº 4 penhora da 1ª Vara da Justiça Federal, processo nº 550-

74-2017.4.01.3802; Av nº 5 registro de indisponibilidade em virtude de penhora; Av nº 

6 penhora da 1ª Vara da Justiça Federal, processo nº 7499-51.3016.4.01.3802; Av nº 

7 registro de indisponibilidade em virtude de penhora; Av nº 8 registro de 

indisponibilidade em virtude de penhora; Av nº 9 penhora da 3ª Vara do Trabalho de 

Uberaba, processo nº 00010848-42.2018.5.03.0152; Av nº 10 registro de 

indisponibilidade da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba, processo 

00100175720195030152; Av nº 11 registro de indisponibilidade da 3ª Vara do 

Trabalho de Uberaba, processo nº 00112529320185030152; Av nº 12 registro de 

indisponibilidade da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba, processo nº 

00113195820185030152; Av nº 13 penhora da 1ª Vara do Trabalho de Uberaba, 

processo nº 0011189-13.2018.5.03.0041; Av nº 14 registro de penhora da 4ª Vara do 

Trabalho de Uberaba, processo nº 0011155-45.2018.5.3.0168; Av nº 15 penhora da 2ª 

Vara do Trabalho de Uberaba, processo nº 0010053-41.2019.5.03.0042; Av nº 16 

registro de indisponibilidade da 3ª Vara Cível de Uberaba, processo nº 

50074391020198130701; Av nº 17 registro de indisponibilidade da 3ª Vara do 

Trabalho de Uberaba, processo nº 0011075-95.2019.5.03.0152; Av nº 18 registro de 

indisponibilidade da Vara Empresarial, processo nº 500988119220208130701; Av nº 

19, indisponibilidade da 2ª Vara da Justiça Federal, processo nº 

00013893120194013802. MATRÍCULA Nº 92.171 - Um imóvel situado nesta cidade, à 

Rua Carlos Rodrigues da Cunha, nº27, que se constitui de um prédio residencial, com 



suas instalações, obras anexas, dependências e equipamentos gerais e o seu 

respectivo terreno medindo dezesseis metros de frente por quarenta e seis metros e 

vinte e oito centímetros de fundos, confrontando de um lado com o Hospital São José, 

de outro lado com Leôncio Galdino de Carvalho e José Machado Borges ou seus 

sucessores e, nos fundos, também com o Hospital São José, número do registro do 

título aquisitivo: 10.511, neste cartório, imóvel devidamente registrado sob matrícula nº 

92.171, livro 2, ficha 001 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberaba/MG. Para 

conhecimento de terceiros e interessados, consta na matrícula do imóvel: Av nº 1 

arrolamento do imóvel para fins de garantir o pagamento de crédito tributário a favor 

da Receita Federal; Av nº 2 registro de penhora da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba, 

processo nº 00010848-42.2018.5.03.0152; Av nº 3 registro de indisponibilidade da 3ª 

Vara do Trabalho de Uberaba, processo, nº 00100175720195030152; Av nº 4 registro 

de indisponibilidade da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba, processo nº 

201907.0308.00855970; Av nº 5 registro de indisponibilidade registro de 

indisponibilidade da 3ª Vara do Trabalho de Uberaba, processo, nº 

00113195820185030152; Av nº 6 registro de indisponibilidade da 1ª Vara Cível, 

processo, nº 50049864220198130701; R7 registro de penhora da 1ª Vara do Trabalho, 

processo nº 00111891320185030041; R8 penhora, Justiça do Trabalho, processo nº 

00100534120195030042; Av nº 9 registro de indisponibilidade, processo nº 

50074391020198130701; Av nº 10 registro de penhora da 3ª Vara do Trabalho de 

Uberaba, processo nº 00110759520195030152; Av nº 11 registro de indisponibilidade, 

processo nº 500988119220208130701; Av nº 12 registro de indisponibilidade, 

processo nº 00013893120194013802. MATRÍCULA Nº 17.430 - Um imóvel situado 

nesta cidade, à Rua Carlos Rodrigues da Cunha, nº203, que se constitui de um prédio 

residencial composto de quatro quartos, sala, copa, cozinha, hall, banheiro e despensa 

e nos fundos uma pequena dependência com quarto de empregada e lavatório com 

área total construída de 156,80 metros quadrados e o respectivo terreno constituído 

por lote e quarteirão sem número, de formato irregular, com área de 210,57 metros 

quadrados, medindo treze metros e cinquenta e um centímetros de frente pela citada 

via pública; pelo lado direito, em linha quebrada de três seguimentos, mede nove 

metros e sessenta e dois centímetros, um metro e oitenta centímetros e oito metros e 

trinta centímetros, confrontando em todos os lances com a Casa de Saúde São José; 

pelo lado esquerdo, dezenove metros e cinquenta centímetros confrontando com 

Lauro Fontoura Júnior e pelos fundos, por uma linha quebrada em cinco seguimentos, 

mede, a partir do lado direito para o esquerdo, três metros e oitenta centímetros, três 

metros e oitenta e três centímetros, dois metros e um centímetro e quatro metros e 

quarenta e três centímetros, confrontando com a Casa de Saúde São José, registrado 

sob matrícula nº 17.430, livro 2, ficha 001 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de 

Uberaba/MG. Para conhecimento de terceiros e interessados, consta na matrícula do 

imóvel: Av 11 arrolamento de bens, Receita Federal; R12 penhora, proc. 

76199420164013802; Av 13 indisponibilidade; Av 14 indisponibilidade, processo 

000108484220185030152; Av 15 indisponibilidade, proc. 00100175720195030152; Av 

17 indisponibilidade, proc. 00112529320185030152; Av 17 indisponibilidade, proc. 

00113195820185030152; Av 18 indisponibilidade, proc. 50049864220198130701; Av 

19 indisponibilidade, proc. 78961320164013802; Av 20 indisponibilidade; R21 

penhora, proc. 0011189132018503041; R22 penhora, proc. 00100534120195030042; 

Av 23 indisponibilidade,proc. 500743910200198130701; Av 24 indisponibilidade, proc. 

00110759520195030152; Av 25 indisponibilidade, proc. 500988119220208130701; Av 



26 indisponibilidade, proc. 00013893120194013802. MATRÍCULA Nº 60.670 - Um 

imóvel situado nesta cidade, à Rua Carlos Rodrigues da Cunha, nº33, que se constitui 

de uma casa residencial composta de varanda, sala de visitas, sala de estar, três 

quartos, quarto de banho, copa, cozinha e WC de empregada, com a área total de 

cento e doze metros quadrados e o seu respectivo terreno, constituído por lote e 

quarteirão sem número, de formato poligonal irregular, com área de duzentos e dez 

metros quadrados, medindo quatro metros de frente para a citada via pública, vinte e 

quatro metros e oitenta e três centímetros de um lado, confrontando com Ester Sabino 

de Oliveira; do outro lado, em linha quebrada, partindo dos fundos, mede, 

respectivamente, quatro metros e quinze centímetros, três metros e trinta centímetros, 

seis metros e quarenta e cinco centímetros, três metros e setenta centímetros, dois 

metros, três metros e sessenta e nove centímetros, três metros e cinco centímetros, 

hum metro e trinta centímetros, quatro metros e oitenta centímetros, três metros e 

vinte centímetros, e nove metros e noventa centímetros, confrontando em todos os 

lances com o Dr.Lauro Savastano Fontoura, e doze metros e sessenta centímetros de 

largura nos fundos, confrontando com Humberto Rodrigues da Cunha e Lauro 

Fontoura, número do registro do título aquisitivo: 8.954, neste cartório, imóvel 

devidamente registrado sob matrícula nº 60.670, livro 2, ficha 001 do 2º Ofício de 

Registro de Imóveis de Uberaba/MG. Para conhecimento de terceiros e interessados, 

consta na matrícula do imóvel: R1 arrolamento de bens, Receita Federal de Uberaba; 

R2 penhora, 1ª vara Federal, proc. 2003.38.02.001.11-2; Av nº 3 penhora, 1ª Vara da 

Justiça Federal, proc. 2003.38.02.001011-2; Av nº 4 registro de indisponibilidade, 1ª 

Vara Cível, proc. 5004986-42.2019.8.13.0701; Av nº 5 indisponibilidade, 3ª Vara do 

Trabalho, proc. 00010848422018530152; Av nº 6 indisponibilidade, processo 

00100175720195030152; Av nº 7 indisponibilidade, processo 

00112529320185030152; Av nº 8 indisponibilidade, proc. 00113195820185030152; 

R10 penhora, 1º Vara Cível, proc. 5011579-24.2018.8.13.0701; R11 penhora, 1ª Vara 

do Trabalho de Uberaba, proc. 00111891320185030041; R12 arrolamento de bens ; 

Av nº 13 indisponibilidade, proc. 50074391020198130701; Av nº 14 indisponibilidade, 

proc. 0011075-95.2019.5.03.0152; Av. nº 15 indisponibilidade, proc. 

500988111220208130701; Av 16 indisponibilidade, proc. 00013893120194013802. Os 

bens imóveis foram avaliados em R$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil 

reais). Dos bens móveis: Os bens móveis arrecadados na sede da massa falida, 

encontram-se descritos e avaliados no auto de arrecadação ID nº 4590103057, 

composto por 71 páginas. A relação com as descrições dos bens móveis será 

disponibilizada através da plataforma do leiloeiro, valor de avaliação: R$ 309.000,00 

(trezentos e nove mil reais).Tudo conforme Auto de Arrecadação ID 4590103057 e 

Auto Complementar de Avaliação de bens ID nº 7145583214.Valor total de avaliação 

de todos os bens: R$ 8.109.000,00 (oito milhões cento e nove mil reais). CONDIÇÕES 

DO LEILÃO: O presente leilão será regido pelo Decreto Lei 11.101/05, Lei 21.981/32, 

Código de Processo Civil, Código Penal, e Portaria Conjunta 772/PR/2018, nas 

seguintes condições: 1º) O leilão será realizado na forma eletrônica (online), 

conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. Marco Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, 

matrícula 565 JUCEMG, através da plataforma www.marcoantonioleiloeiro.com.br. 2º) 

O sistema estará disponível para recepção de lances a partir da publicação deste 

Edital, que deverá ocorrer com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência do início 

do leilão; 3º)Não havendo lances no 1º leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o 2º leilão 

que ficará aberto para recebimento de lances; Não havendo lances no 2º leilão, seguir-



se-á, sem interrupção, o 3º leilão que ficará aberto para recebimento de lances; Caso 

sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais dos leilões, o sistema prorrogará a 

disputa por mais 3 (três) minutos para que todos os participantes tenham a 

oportunidade de enviar novos lances (art. 26 da Portaria Conjunta 772/PR/2018 e art. 

887, § 1º do CPC). 4º) Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar 

previamente no site www.marcoantonioleiloeiro.com.br, aceitar os termos e condições 

informados, somente após a análise dos documentos obrigatórios e a liberação do 

login, poderá ofertar lances; 5º) DÉBITOS E ESTADO DE CONSERVAÇÃO: Os bens 

objeto do presente leilão serão alienados livres de qualquer ônus e não haverá 

sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza 

tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de 

trabalho e no estado em que se encontram (Art. 141, inciso II da Lei 11.101/05), 

Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos 

bens, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas condições, 

características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, os 

tramites de operacionalidade para a transferência do bem será por conta do 

arrematante; 6º) FORMA DE PAGAMENTO À VISTA: O arrematante deverá efetuar o 

pagamento mediante Guia de Depósito Judicial emitida pelo leiloeiro, no prazo de 

1(um) dia, contado da data do leilão. Uma vez efetuados os pagamentos, o 

arrematante, dentro do prazo de 01 (um) dia acima estipulado, deverá enviar os 

comprovantes via e-mail juridico@marcoantonioleiloeiro.com.br, ou qualquer outro 

meio hábil e inequívoco, para que o Leiloeiro possa fazer a juntada dos comprovantes 

aos autos; 7º) COMISSÃO DO LEILOEIRO - A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga integralmente à vista, pelo 

arrematante, através de depósito em conta bancária que será informada ao 

arrematante ou outro meio a ser indicado pelo leiloeiro, devendo o comprovante ser 

imediatamente encaminhado para o aludido e-mail. No caso de inadimplemento ou 

desistência da arrematação por qualquer motivo, exceto os previstos em lei, o 

arrematante não terá direito à devolução da comissão do leiloeiro. 8º) Nos termos da 

PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 29, "Não comprovado o depósito do lance e 

o pagamento da comissão no prazo determinado no edital, o leiloeiro 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 da responsabilização civil e criminal, nos termos do art. 335 

do Código Penal.". 9º) INTIMAÇÕES - Nos termos do Art. 889 do CPC, ficam as 

partes, interessados, credores em geral INTIMADOS da realização do leilão público 

por este edital, a publicação do presente edital supre a intimação pessoal dos 

mesmos. 10º) DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado no DJE e na 

rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro www.marcoantonioleiloeiro.com.br, 

em conformidade com o disposto no art. 887, §2º, do CPC, e PORTARIA CONJUNTA 

772/PR/2018, art. 9º, § 2º, inclusive as fotos e a descrição detalhada dos bens a serem 

apregoados. 11º) DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Os interessados poderão 

esclarecer suas dúvidas quanto ao presente leilão com os leiloeiros, através dos 

aludidos sites, e-mails e telefones (31) 998977-8881 e (31) 3024-4451, no horário 

comercial. 12º) Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar 

afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou 

oferecimento de vantagem constitui crime (art. 358, do Código de Penal); suscitar vício 



infundado com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato 

atentatório à dignidade da Justiça (art. 903, §6º, do Código de Processo Civil), 

passível, em qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo 

da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa de 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado dos bens. E para que chegue ao conhecimento de todos, é 

expedido o presente por ordem do MM. Juiz de Direito. 

03/12/2021 DJE 


