
 

Comarca de Pouso Alegre. SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - EDITAL DE LEILÃO 

JUDICIAL - FALÊNCIA DA VIAÇÃO PRINCESA DO SUL LTDA, CNPJ 

nº20.171.401/0001-11, autos do processo 5005025-82.2019.8.13.0525. PRAZO: 05 

DIAS. O Bel. José Hélio da Silva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta Comarca, 

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 pelos Leiloeiros Públicos Oficiais, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 

677 e Sr. Marco Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, matrícula 565, através das 

plataformas, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, e 

www.marcoantonioleiloeiro.com.br. DATAS DOS LEILÕES: os sistemas estarão 

disponíveis 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 e Art. 887 - § 1º do CPC.); 1ª DATA DO LEILÃO, será 

encerrada em 18 de outubro de 2021, 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 26 de outubro de 2021, 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). 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 08 de novembro de 2021, a partir das 

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

da Lei 11.101/05.);DOS BENS: 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / BUSSCAR 

URBANUSS, 35L/218CV, diesel, ano 2005, modelo 2005, placa GZV-5902, chassi 

9BM3840785B419252, renavam 00851303056, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se sucateado, em péssimo 

estado de conservação, sem motor, caixa de marcha, painel e com pneus ressecados, 

etc, avaliado em R$3.500,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 

36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4797, chassi 

9BM3840788B603427, renavam 00975861174, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor e com pneus ressecados, 

etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 

36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2009, placa HBN-4845, chassi 

9BM3840788B611832, renavam 00982731035, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor, painel e com pneus 

ressecados, etc, avaliado em R$7.000,00; PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO 

TORINO U, 36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2009, placa HBN-4844, chassi 

9BM3840788B611835, renavam 00982715382, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, com caixa, motor e sem 02 rodas, etc, avaliado 

em R$12.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 36L/220 CV, 

diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4803, chassi 9BM3840788B603649, 

renavam 00975864912, cor branca. Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do 

veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de conservação, possui avarias na 



lataria, sem motor, câmbio e com pneus ressecados, etc, avaliado em R$7.000,00; 01 

PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 36L/220 CV, diesel, ano 2008, 

modelo 2009, placa HBN-4846, chassi 9BM3840788B611851, renavam 00982731787, 

cor branca. Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus 

encontra-se em precário estado de conservação, possui avarias na lataria, caixa, 

motor, sem painel e com pneus ressecados, etc, avaliado em R$12.000,00; 01 PAS / 

ONIBUS - M. BENZ / COMIL SVELTO U, 37L/177 CV, diesel, ano 2010, modelo 2010, 

placa EJW-1838, chassi 9BM384067AB702065, renavam 00203989074, cor amarela. 

Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em 

precário estado de conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor, painel, 

para-choque traseiro e com pneus ressecados, etc, avaliado em R$8.000,00; 01 PAS / 

ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 

2008, placa HBN-4802, chassi 9BM3840788B603887, renavam 00975864076, cor 

branca. Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-

se em precário estado de conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor, 

painel, vidro e com pneus ressecados, etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / 

ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 36L/218 CV, diesel, ano 2008, modelo 

2008, placa HBN-4807, chassi 9BM3840788B603679, renavam 00976071592, cor 

branca. Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-

se em precário estado de conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor e 

com pneus ressecados, etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / 

M. BUSSCAR URBANUSS U, 35L/218 CV, diesel, ano 2005, modelo 2005, placa 

GZV-5898, chassi 9BM3840785B419218, renavam 00851302157, cor branca. Obs: 

Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se 

sucateado, em péssimo estado de conservação, sem motor, caixa de marcha, painel e 

com pneus ressecados, etc, avaliado em R$3.500,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / 

M.POLO TORINO U, 36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4801, 

chassi 9BM3840788B603641, renavam 00975863444, cor branca. Obs: Constam 

restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado 

de conservação, possui avarias na lataria, caixa, motor e com pneus ressecados, etc, 

avaliado em R$12.000,00; 01PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 

36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4804, chassi 

9BM3840788B603667, renavam 00975865595, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, caixa, motor e pneus ressecados, etc, avaliado 

em R$12.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 33L/218 CV, 

diesel, ano 2010, modelo 2011, placa HJI-0476, chassi 9BM384078BB756767, 

renavam 00281068844, cor branca. Obs. Constam restrições judiciais e Alienação 

Fiduciária em favor de COOP C L AD R CIRC CAMPOS.O ônibus encontra-se em 

precário estado de conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor e com 

pneus ressecados, etc, avaliado em R$12.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / 

M.POLO TORINO U, 36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4798, 

chassi 9BM3840788B603785, renavam 00975862111, cor branca. Obs: Constam 

restrições judiciais. O ônibus encontra-se em precário estado de conservação, possui 

avarias na lataria, caixa, motor e pneus ressecados, etc, avaliado em R$12.000,00; 01 

PAS / ONIBUS - M. BENZ / M. APOLO TORINO U, 36L/220 CV, diesel, ano 2008, 

modelo 2009, placa HBN-4847, chassi 9BM3840788B611842, renavam 00982732562, 

cor branca. Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus 



encontra-se em precário estado de conservação, possui avarias na lataria, caixa, 

motor, sem rodas traseiras, etc, avaliado em R$12.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. 

BENZ / M.POLO TORINO U, 38L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-

4738, chassi 9BM3840788B579716, renavam 00966056019, cor branca. Obs: 

Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em 

precário estado de conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor, painel e 

com pneus ressecados, etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / 

BUSSCAR URBANUSS U, 35L/218CV, diesel, ano 2005, modelo 2005, placa GZV-

5892, chassi 9BM3840785B419177, renavam 00851299750, cor branca. Obs: 

Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se 

sucateado, em péssimo estado de conservação, sem motor, caixa de marcha, painel e 

com pneus ressecados, etc, avaliado em R$3.500,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / 

M.POLO TORINO U, 36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4806, 

chassi 9BM3840788B603689, renavam 00975866621, cor branca. Obs: Constam 

restrições judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado 

de conservação, possui avarias na lataria, caixa, motor parcial, pneus ressecados, etc, 

avaliado em R$12.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 

38L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4745, chassi 

9BM3840788B579757, renavam 00966243897, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor e com pneus ressecados, 

etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 

36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2009, placa HBN-4842, chassi 

9BM3840788B611828, renavam 00982712820, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor e com pneus ressecados, 

etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M. APOLO TORINO U, 

36L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4795, chassi 

9BM3840788B603644, renavam 00975859269, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, caixa, motor, sem painel, sem rodas, sem 

cabeçote, etc, avaliado em R$12.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO 

TORINO U, 36L/218 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4808, chassi 

9BM3840788B603685, renavam 00976074249, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor e com pneus ressecados, 

etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / M.POLO TORINO U, 

38L/220 CV, diesel, ano 2008, modelo 2008, placa HBN-4742, chassi 

9BM3840788B579741, renavam 00966057260, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor, bancos e com pneus 

ressecados, etc, avaliado em R$7.000,00; 01 PAS / ONIBUS - M. BENZ / BUSSCAR 

URBANUSS, 35L/218CV, diesel, ano 2005, modelo 2005, placa GZV-5909, chassi 

9BM3840785B419506, renavam 00851307108, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O ônibus encontra-se em precário estado de 

conservação, possui avarias na lataria, sem caixa, motor, peinel e com pneus 

ressecados, etc, avaliado em R$7.000,00; Valor total de avaliação de todos os bens: 

R$203.500,00 (duzentos e três mil e quinhentos reais). Tudo conforme consta no Auto 



de Arrecadação e Avaliação ID nº123492646 e 123492647 e Reavaliação juntado nos 

autos. CONDIÇÕES DO LEILÃO: O presente leilão será regido pelo Decreto Lei 

11.101/05 com alterações dada pela Lei nº 14.112, de 2020, 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 pelos Leiloeiros Públicos 

Oficiais, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 677 JUCEMG e Sr. Marco Antônio 

Barbosa de Oliveira Júnior, matrícula 565 JUCEMG, através das plataformas, 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, e www.marcoantonioleiloeiro.com.br. 2º) Os 

sistemas estarão disponíveis 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 nos sites www.alexandrepedroasleiloeiro.com.br, e 

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), os tramites para a 

transferência dos bens será de responsabilidade do arrematante. 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; 6º) FORMA DE 

PAGAMENTO À VISTA: O arrematante deverá efetuar o pagamento mediante Guia de 

Depósito Judicial emitida pelos leiloeiros, 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 

contato@marcoantonioleiloeiro.com.br, alexandreleiloeiro@gmail.com, ou qualquer 

outro meio hábil e inequívoco, para que os leiloeiros possam fazer a juntada dos 

comprovantes aos autos; 7º) COMISSÃO DO LEILOEIRO - A comissão dos leiloeiros 

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 pelos leiloeiros, 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 dos leiloeiros. 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, os leiloeiros comunicarão 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, credor fiduciário COOP C L AD R CIRC CAMPOS, 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 dos leiloeiros 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br e 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 / (31)2551-3688, 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. Pouso Alegre, 15 de setembro de 2021. Aline 

Teixeira da Costa Mattos_____ Escrivã Judicial. José Hélio da Silva _____ Juiz de 

Direito. Advogado: ROBERTO RODRIGUES PEREIRA JÚNIOR - OAB MG80000, 

MARIZAURA BRAGA ALVES CAMELO RIBEIRO - OAB SP179758, OTAVIO DE 

PAOLI BALBINO DE ALMEIDA LIMA - OAB MG123643. 

20/09/2021 DJE 


