
 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DAS PARTES E CREDORES COMARCA DE POUSO ALEGRE/MG. 3ª VARA CÍVEL. 

PROCESSO:5007443-27.2018.8.13.0525, FALÊNCIA DE VIDREIRO DISTRIBUIDORA DE VIDROS 

LTDA -CNPJ:05.255.270/0001-67-PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. A Dra. Juliana Mendes Pedrosa, 

MMa. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre/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 

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 11.101/05e Art. 887 -§ 1º do CPC.); 1ª DATA DO LEILÃO, será encerrada 

em 03 de maio 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 18de maio de 

2021, a partir das 14h00min, quando a alienação dar-se-á por no mínimo 60% (sessenta por 

cento) do valor de avaliação, conforme despacho proferido no ID nº 2526936440;DOS BENS: 1-

BENS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, UTENSÍLIOS, ETC: 15 Mesas de escritório em MDF, no estado 

que se encontra, R$1.200,00; 03 Armários arquivo suspenso com gavetas, no estado que se 

encontra, R$ 270,00; 02 Armários de escritório com duas portas em MDF, no estado que se 

encontra, R$ 300,00; 01 Mesa de reunião oval em MDF, no estado que se encontra, R$200,00; 

02 Prateleira/balcão de vidro, no estado que se encontra, R$ 150,00; 01Geladeira antiga, no 

estado que se encontra, R$ 220,00; 01 Fogão de 4 bocas, no estado que se encontra,R$ 

150,00; 01 Microondas, no estado que se encontra, R$ 100,00; 03 Bebedouros, no estado que 

se encontra, R$ 330,00; 01 Frigobar Electrolux, no estado que se encontra, R$ 350,00; 

05Aparelhos de ar condicionado, no estado que se encontra, R$ 2.500,00; Lote de cadeiras de 

escritório, composto por cadeiras giratórias, fixas, etc, no estado que se encontra, R$ 420,00; 

Lote composto por materiais de escritório, canetas, lápis, porta papel, furadores, 

grampeadores, réguas, calculadoras, etc, no estado que se encontra, R$ 250,00; Lote 

Extintores de incêndio no estado que se encontra, R$ 120,00. Avaliação total: R$6.560,00 (seis 

mil quinhentos e sessenta reais). 2-DOS COMPUTADORES E PERIFÉRICOS:15 Computadores 

completos, etc, sem teste, no estado que se encontra, R$5.250,00; 08 Celulares antigos, sendo 

04 nokia, 01 alcatel, 03 multilaser, no estado que se encontra, R$150,00; 01 Servidor Dell 

Power-Edget-310, no estado que se encontra, R$1.500,00; 01 Central telefônica analógica e 

aparelhos de telefone fixo, no estado que se encontra, R$350,00; 01 Impressora 

Multifuncional HP 1132 laser, no estado que se encontra,R$500,00; 01 Impressora 

Multifuncional Epson jato de tinta, no estado que se encontra, R$300,00; 02 Impressoras a 

laser HP 1020, no estado que se encontra, R$300,00; 01 Impressora matricial Epson LX-310, no 

estado que se encontra, R$100,00. Avaliação total: R$8.450,00 (oito mil quatrocentos e 

cinquenta reais); 3-DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, FUNDO DE ESTOQUE E ETC: 01 

Lapidadora Macriveto Pavelone A500, Smart -4 Rebolos, no estado que se encontra, sem teste 

R$ 40.000,00; 01 Serra circular para corte de alumínios, no estado que se encontra, R$500,00; 



01Pórtico completo 03 T, no estado que se encontra, R$27.000,00; 01 Mesa de corte com 

colchão 3,30 x 2,40, no estado que se encontra, R$ 5.000,00; 09 Cavaletes estoque grande -

2,70 x 2,75, no estado que se encontra, R$ 2.900,00; 20 Cavaletes estoque pequeno -2,00 x 

1,70, no estado que se encontra, R$4.800,00; 01 Cavalete estoque alumínio -4,50 x 5,10, no 

estado que se encontra, R$ 400,00; 10Cavalete transporte grande -2,50 x 3,30, no estado que 

se encontra, R$ 3.200,00; 11 Cavalete transporte médio -2,00 x 2,20, no estado que se 

encontra, R$ 3.400,00; 08 Cavalete transporte pequeno -2,00 x 2,20, no estado que se 

encontra, R$2.300,00; Lote composto por fundo de estoque de vidros e matéria prima, 

contendo aprox. 09 chapas de Lacobel 4mm 2.20 x 3.20; 02 chapas de Lamina Verde 3+3 2.20 x 

3.21; 05 chapas de Lamina Verde 6mm -5 Chapas; 120 unidades de Vidro Box Fumê 55 Largura; 

242 unidades janela; 05 chapas de laminado prata; mostruários, etc., OBS: Os vidros são 

temperados, foram, em sua maioria, confeccionados sob medida, não possuem pares (peças 

únicas, singulares), no estado que se encontra,R$17.000,00.Avaliação:R$106.500,00 (cento e 

seis mil e quinhentos reais). 4 -DOS VEÍCULOS:01 CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca VW 

modelo / 13.180, (diesel), ano 2000, modelo 2001, placa CYG-8015, chassi nº 

9BWX2VHP11RY17097, renavam 00750806605, cor branca. Obs: Constam restrições judiciais 

no prontuário do veículo. O veículo encontra-se em regular estado, no ato da vistoria não foi 

possível verificar o estado de conservação do motor, caixa de marcha e demais componentes, 

R$ 48.600,00; 01 CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca MERCEDES BENS, modelo / 709, (diesel), 

ano 1990, modelo 1991, placa BQN-6807, chassi nº 9BM688102LB892842, renavam 

00431535850, cor vermelha, motor 374 905-10-069744. Obs: Constam restrições judiciais no 

prontuário do veículo. O veículo encontra-se em regular estado, no ato da vistoria não foi 

possível verificar o estado de conservação do motor, caixa de marcha e demais componentes, 

R$ 29.700,00; 01 CAR/CAMINHÃO/C.ABERTA, marca VW modelo / 14.150, (diesel), ano 1997, 

modelo 1997, placa COD-1277, chassi nº9BWXTAEZ1VRB02289, renavam 00680083545, cor 

branca, motor 6021403. Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O veículo 

encontra-se em regular estado, no ato da vistoria não foi possível verificar o estado de 

conservação do motor, caixa de marcha e demais componentes, R$ 37.000,00; 01 CAR 

/CAMINHÃO/C.ABERTA, marca VW modelo / 17.210, (diesel), ano 2001, modelo 2001, placa 

DAH-3749, chassi nº9BWY2VRK41RY14282,renavam 00746682 727, cor branca, motor CRA 

01020. Obs: Constam restrições judiciais no prontuário do veículo. O veículo encontra-se em 

regular estado, no ato da vistoria não foi possível verificar o estado de conservação do motor, 

caixa de marcha e demais componentes, R$ 65.000,00; 01 CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca 

VW modelo / 23.210 MOTOR MWM, (diesel), ano 2002, modelo 2002, placa CPG-2292, 

chassinº 9BWWF82T62R224568, renavam 00799105651, cor branca. Obs: Constam restrições 

judiciais no prontuário do veículo. O veículo encontra-se em regular estado, no ato da vistoria 

não foi possível verificar o estado de conservação do motor, caixa de marcha e demais 

componentes, R$ 61.000,00; 01 CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca VW modelo / 24.250 CNC 

6 x 2, MOTOR 36253299, (diesel), ano 2010, modelo 2011, placa HJD-8005, chassi 

nº9534N8244B R124865, renavam 00294474064, cor branca. Obs: Constam restrições judiciais 

e Alienação Fiduciária em favor do Banco Santander Brasil S/A. O veículo encontra-se em 

regular estado, no ato da vistoria não foi possível verificar o estado de conservação do motor, 

caixa de marcha e demais componentes, R$93.000,00; 01 CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca 

VW modelo / 8.150, (diesel), ano 2000, modelo 2000, placa CVR-6176, chassi nº9BWV 

2VD20YRY08631, renavam 00739728865, cor branca, motor E30000718. Obs: Constam 



restrições judiciais no prontuário do veículo. O veículo encontra-se em regular estado, no ato 

da vistoria não foi possível verificar o estado de conservação do motor, caixa de marcha e 

demais componentes, R$ 42.000,00; 01 CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca VW modelo / 

8.150E CUMMINS, (diesel), ano 2005, modelo 2005, placa DRM-3260, chassi nº 

9BWAA52R55R532296, renavam 00865472742, cor branca. Obs: Constam restrições judiciais 

no prontuário do veículo. O veículo encontra-se em regular estado, no ato da vistoria não foi 

possível verificar o estado de conservação do motor, caixa de marcha e demais componentes, 

R$ 50.000,00; 01CARGA / S.REBOQUE/SR/FACCHINI SRF CA, ano 2009, modelo 2009, placa HJI-

0083, chassi 94BA100399V023968, renavam 00164589228. Obs: Constam restrições judiciais 

no prontuário do veículo. Regular estado de conservação,R$39.000,00; 01 PAS/AUTOMOVEL, 

marca GM, modelo CELTA 5 portas, gasolina, ano 2003, modelo 2003, placa GRK-8740, chassi 

9BGRD48X03G162866, renavam 00797940383, cor branca. Obs: Constam restrições judiciais 

no prontuário do veículo. O veículo encontra-seem regular estado, no ato da vistoria não foi 

possível verificar o estado de conservação do motor, caixa de marcha e demais componentes, 

R$ 10.500,00; 01 PAS/MOTOCICLETA, marca SUNDOWN, modelo HUNTER 9C, gasolina, ano 

2006 placa DUW-6528, chassi 94J2XMJG66 M002264, renavam 00898289670, cor preta, motor 

NZS147FMF2620076. Obs: Constam restrições judiciais. O veículo encontra-se em regular 

estado, no ato da vistoria não foi possível verificar o estado de conservação do motor, e 

demais componentes, R$ 1.300,00; 01 MIS/UTILITÁRIO/JIPE, marca I/TOYOTA, modelo HILUX 

SW4 SRV 4X4, diesel, ano 2010, modelo 2010, placa EPL-2611, chassi 8AJYZ59GXA3041823, 

renavam 00213135590, cor prata, motor n. 1KD5000505, 07 lugares. Obs: Constam restrições 

judiciais e Alienação Fiduciária em favor do Banco Santander S/A. O veículo encontra-se em 

regular estado, no ato da vistoria não foi possível verificar o estado de conservação do motor, 

caixa de marcha e demais componentes, R$ 81.000,00;01 PAS/AUTOMOVEL, marca TOYOTA, 

modelo ETIOSHB X, álcool /gasolina, ano 2014, modelo 2015, placa PUX-4088, 

chassi9BRK19BT3F2039091, renavam 01023237250, cor branca, motor n.V237146. Obs: 

Constam restrições judiciais e Alienação Fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal. O 

veículo encontra-se em regular estado, no ato da vistoria não foi possível verificar o estado de 

conservação do motor, caixa de marcha e demais componentes, R$ 27.000,00; 01 CAR 

CAMINHONETE / C. ABERTA, marca VW, modelo SAVEIRO 1.6, álcool /gasolina, ano 2009, 

modelo 2010, placa HJT-1895, chassi 9BWKB05W4AP008665, renavam 00146836758, cor 

cinza. Obs: Constam restrições judiciais e Alienação Fiduciária em favor do Banco Santander 

S/A. O veículo encontra-se em regular estado, no ato da vistoria não foi possível verificar o 

estadode conservação do motor, caixa de marcha e demais componentes, R$ 20.100,00; 

Avaliação total: R$ 605.200,00 (seiscentos e cinco mil e duzentos reais).Valor total de avaliação 

de todos os bens: R$ 726.710,00 (setecentos e vinte e seis mil e setecentos e dez reais).Tudo 

conforme consta no Auto de Arrecadação e Avaliação IDnº1001299939. CONDIÇÕES DO 

LEILÃO:O presente leilão será regido pelo Decreto Lei 11.101/05com 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.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). 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, credores, INTIMADOS da 

realização do leilão público por este edital. A publicação do presente edital supre a intimação 

pessoal. 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. E para que chegue 

ao conhecimento de todos, é expedido o presente. (a) Suéley Susi Costa Valladares - Gerente 

de Secretaria. (a)JULIANA MENDES PEDROSA - JUÍZA DE DIREITO. Pouso Alegre, aos 08 de Abril 

de 2021. 

DJE 13/04/2021 


