
EDITAL DE LEILÃO 

42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte 

Rua Mato Grosso, 468, 11° andar - Barro Preto 30190-080 

Belo Horizonte - MG 

 

PROCESSO nº: 0010485-68.2018.5.03.0180 

RECLAMANTE: ANDRE LUIZ DA MATA  

RECLAMADA: MIDDLE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA, BRUNO RIBEIRO 

DE PAIVA, LUIZ FERNANDO OLIVEIRA DE PAIVA, MARCIO MIRANDA 

GONCALVES, FABIANO BORGES VIEIRA  

DATA DO 1º LEILÃO: 02/04/2019, às 14:00 horas. 
DATA DO 2º LEILÃO: 12/04/2019, às 14:00 horas.  
 

LOCAL: Auditório do BH Palace Hotel, situado na Av. Augusto de Lima, n° 

1.147, Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte/MG.  

 

DESCRIÇÃO DOS BENS: Imóvel de matrícula n. 69931 do 2º Ofício de 

Registro de Imóveis de Belo Horizonte- MG, constante do apartamento n. 401 

do Edifício Paramount, localizado na Rua João Antônio Azeredo, n.10, com 

área privativa real de 133,3500m² (inclusive 10,39 m² de varanda), área 

comum total de 116,3442 m² (inclusive 20,70m² de área de garagem), área 

total real de 249,6942m², área de construção total de 180,7751m² e fração 

ideal de 0,0340411 dos lotes 01, 02 e 03 do quarteirão n. 65, do bairro 

Belvedere, com áreas, limites e confrontações de acordo com a planta 

respectiva. Apartamento com direito a duas vagas de garagem. O 

apartamento possui 3 quartos (sendo um deles,  suíte), dois banheiros e 

possui aproximadamente 133m². 

TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais). 

LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua João Antônio Azeredo, n° 10, apto 401, 

Belvedere, Belo Horizonte- MG.  

OBSERVAÇÕES:  

1) O leilão estará a cargo do leiloeiro oficial Arnaldo Emílio Colombarolli, 

matrícula Jucemg Nº 813 (www.arnaldoleiloes.com.br) e será realizado no 

local, data e horário acima especificados. 

http://www.arnaldoleiloes.com.br/


2) A arrematação far-se-á mediante o pagamento da integralidade do valor do 

lance, à vista, colhendo o leiloeiro a melhor proposta. Será considerado  

vil o lanço inferior ao percentual de 50% do valor da avaliação. 

3)  Os interessados em participar do leilão deverão portar documento de 

identificação, sendo pessoa física a cópia da cédula de identidade civil ou 

CNH (Carteira Nacional de Habilitação), se for pessoa jurídica, seu contrato 

social e respectiva ultima alteração, e a cópia da cédula de identidade civil 

ou CNH do representante legal da sociedade.  

4) O valor da arrematação deverá ser quitado à vista, assim como a comissão 

do leiloeiro, observado o disposto no art. 888, § 2º/CLT, mediante depósito 

à disposição do Juízo da 42a Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos 

termos do art. 245, §1º do Provimento Geral Consolidado/TRT-3ª Região.  

5) A comissão do(a) leiloeiro(a) será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação em caso de bens móveis e deverá ser depositada à 

disposição deste Juízo juntamente com o produto da arrematação, em 

conformidade com o art. 245 do Provimento Geral Consolidado/TRT-3ª 

Região.  

6) Caso desfeita a arrematação, ou deferida a remição ou adjudicação, os 

valores depositados serão restituídos ao arrematante, inclusive a comissão 

do(a) leiloeiro(a), se for o caso. 

7)  Não será devida comissão ao(à) leiloeiro(a) na hipótese de desistência de 

que trata o art. 775/CPC, anulação ou ineficácia da arrematação, ou 

resultado negativo da hasta pública. 

8) Em caso de remição ou adjudicação, o leiloeiro será remunerado pelo 

remitente ou adjudicante, e os valores deverão ser pagos pelo remitente ou 

pelo adjudicante no ato da remição, ou antes, da assinatura da carta de 

adjudicação.  

9)  Havendo acordo, remição,   após a realização da alienação, o (a) 

leiloeiro(a) fará jus à comissão (art. 246, § ºo do Provimento Geral 

Consolidado/TRT-3ª Região). 

10) Os interessados na aquisição do(s) bem(s) penhorado(s) em prestações 

poderão apresentar por escrito, até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação e, 

até o início do segundo leilão, proposta para aquisição por valor não 

inferior a 50% do valor da avaliação. 

11) A proposta de parcelamento deverá conter, em qualquer hipótese, oferta de 

pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista e o restante em 

até 30 meses, garantido por caução idônea em caso de bens móveis e 



hipoteca do próprio bem, se tratando de imóveis, devendo, em qualquer 

caso, conter o prazo, modalidade, indexador de correção monetária e 

condições de pagamento do saldo, a ser apreciada pelo Juízo. 

12) Registre-se que a apresentação de proposta de parcelamento por 

escrito não suspenderá a realização do leilão e será apreciada, 

oportunamente, pelo Juízo. 

13)  Caso não haja arrematação no 1º leilão, será realizado o 2º leilão na data 

de 12 de abril  de 2019, às 14:00h, no mesmo local e nas mesmas 

condições aqui estabelecidas, ficando as partes já intimadas.  

14) Constam as seguintes averbações: Av 6 – ajuizamento de execução sob o 

n° 6015976-11.2015.8.13.0024, Av 7- ajuizamento de execução sob o n° 

6007619-42.2015.8.13.0024, Av 8- indisponibilidade processo 02035-

28.2014 da Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, Av 9- indisponibilidade 

processo 0001918-28.2014.503.0038 da Vara do Trabalho de Juiz de Fora, 

R. 10 – penhora processo 0010485.68.2018.5.03.0180 da Vara do Trabalho 

de Belo Horizonte, referente a Carta Precatória de Congonhas processo 

0000439-83.2013.503.0054.  

15) O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições deste 

leilão, nem das características do bem ora ofertado, posto que,  incumbe 

aos interessados a verificação de eventuais encargos incidentes sobre o 

bem, os quais serão de total responsabilidade do arrematante, ainda que 

não expressos no edital.  

16) Caso haja a desistência da arrematação fora das hipóteses legalmente 

previstas, o arrematante poderá ser multado, nos termos da lei, sem 

prejuízo do pagamento da comissão do leiloeiro.  

17) Fica(m), por este, intimado(s) o(s) devedor(es) e/ou depositário(s) não 

localizado(s), do(s) dia(s), horário(s) e local da realização do(s) leilão(ões). 

 

 

 

 

 

 

 


