
 

VARA ÚNICA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO PRATA/MG. PROCESSO 

nº5000175-55.2018.8.13.0610, Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO 

PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO em desfavor de OTACILIO 

FERNANDES SIMOES e GERALDO OSNI FERNANDES SIMOES. EDITAL DE 

LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS E INTERESSADOS - PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS. A Dra. Narlla Carolina Moura Braga Coutinho, MM. Juíza de Direito 

da Vara Única da Comarca de São Domingos do Prata/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. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 677, 

através da plataforma, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br. DATAS DOS LEILOES: 

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; 1ª DATA DO LEILÃO, será encerrada em 11 de novembro de 2021 a partir 

das 11h00min, pelo maior lanço, igual ou acima da avaliação. Se não for vendido no 

período da 1ª data, imediatamente inicia-se o período da 2ª data para recebimento de 

lances; 2ª DATA DO LEILÃO, será encerrada em 18 de novembro de 2021 a partir das 

11h00min, quando haverá venda por qualquer preço, desde que não seja vil. DO BEM: 

01 (um) lote urbano, com área de 907,50 m², situado à Praça São Sebastião nesta 

cidade, dividindo por um lado com a Rua Projetada, por outro lado com José 

Fernandes de Ávila e nos fundos com o córrego dos Tocos, registrada no CRI da 

Comarca sob nº 2-4.603, fls. 117, Livro nº 2, lote com água encanada, topografia 

regular (no nível da rua) e com localização privilegiada, por estar localizado no centro 

da cidade, tudo conforme auto de penhora e avaliação dos autos. Valor da avaliação 

R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO: O 

presente leilão será regido pelo Código de Processo Civil e Portaria Conjunta 

772/PR/2018, nas seguintes condições: 1º) O leilão será realizado na forma eletrônica 

(online), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, 

matrícula 677, através da plataforma, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br. 2º) O 

sistema estará disponível para recepção de lances 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; 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 enviarnovos 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.alexandrepedroasleiloeiro.com.br, aceitar os termos e condições informados, 

somente após a análise dos documentos obrigatórios e a liberação do login, poderá 

ofertar lances; 5º) ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DÉBITOS: Os bens objeto do 

presente leilão serão alienados no estado em que se encontram; 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; Caberá ainda ao 

interessado verificar a existência de débitos tributários, débitos de taxas condominiais 



e outros. As alienações são feitas em caráter "AD-CORPUS; 6º) FORMA DE 

PAGAMENTO: Os bens serão alienados na forma de pagamento à vista ou parcelada 

¿ 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 

alexandreleiloeiro@gmail.com, ou qualquer outro meio hábil e inequívoco - 

PAGAMENTO PARCELADO- Ao optar pelo pagamento parcelado, o licitante, no prazo 

de 01(um) dia, contado da data do leilão, deverá efetuar o pagamento do valor mínimo 

correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação, mediante 

Guia de Depósito Judicial, e o restante será pago em no máximo 30 (trinta) parcelas 

(art. 895, §1º do CPC) iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias 

da data da arrematação, corrigidas de acordo com os fatores de atualização monetária 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na hipótese de atraso no pagamento de 

qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 

inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895 § 4º do CPC). O pagamento das 

parcelas será efetuado diretamente pelo arrematante, em guia de depósito judicial 

vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado. A venda parcelada será 

garantida por hipoteca gravada sobre o próprio imóvel até quitação. A proposta de 

pagamento do lance à vista, sempre prevalecerá sobre as propostas para pagamento 

parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC), e a proposta de menor numero de parcela, 

prevalecerá sobre a de maior numero de parcelas; Na hipótese de inadimplemento, a 

massa falida poderá optar pela resolução da arrematação ou promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido. Caso seja pleiteada a resolução da 

arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções previstas na lei e/ou 

neste edital, assim como sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos, 

perderá o sinal de negócio já pago. Caso seja pleiteada a execução, todas as parcelas 

vincendas vencerão antecipadamente à data da parcela inadimplida,incidindo sobre o 

montante devido a multa prevista no art. 895 §4º do da Lei 13.105/2015, além das 

demais sanções eventualmente previstas neste edital e/ou na legislação em vigor, 

arcando o arrematante inadimplente com as custas processuais e honorários 

advocatícios decorrentes da execução, tudo isso sem prejuízo da apuração de 

eventuais perdas e danos; 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 - Pelo presente edital ficam os executados 

OTACILIO FERNANDES SIMOES - CPF: 533.314.866-04; GERALDO OSNI 

FERNANDES SIMOES - CPF: 569.145.126-04 INTIMADOS da designação de dia e 



hora para realização da hasta pública, suprindo assim a exigência contida no 

parágrafo 5º do art. 687 do CPC. 10º) DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será 

publicado no DJE e na rede mundial de computadores, no sítio do leiloeiro 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.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 o leiloeiro, através do aludido site, e-mail e telefone (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 até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos bens. Por ordem do 

MM.Juiz de direito e para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 

presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. 

29/09/2021 DJE 


