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Vistos etc. 

Defiro o  pedido  de  realização  de  hasta  pública  do  bem penhorado  à  f.15  e

avaliado à f.64.

Nomeio leiloeira oficial a Srª. Giselle Fernanda Stefanelli Campos Souza (Rua

Rio Grande do Sul, nº 756, Barro Preto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31170-110, e-mail:

leilões@leiloestefanelli.com.br). Fixo a comissão da leiloeira em 5%(cinco por cento)

do valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante.  Registro que a comissão será

devida apenas se efetivamente ocorrer a venda do bem.

A leiloeira terá permissão para vistoriar o bem penhorado.

Intime-se a leiloeira nomeada para se manifestar sobre a aceitação do encargo,

nas condições ora estipuladas,  no prazo de 05(cinco) dias. Em caso positivo, deverá

proceder às diligências que lhe incumbem, descritas nos artigos 884 e 887, do Código

de Processo Civil de 2015, bem como comunicar, no prazo de 15(quinze) dias, o local, o

dia e a hora da realização do 1º e 2º leilões. 

Fica  estabelecido  em 75% (setenta  e  cinco  por  cento)  da  avaliação  o  valor

mínimo pelo qual poderá ser alienado o bem penhorado, no segundo leilão.

Ressalto que a apresentação de propostas com pagamento parcelado deverão ser

realizadas nos moldes dos artigos 885, 891, 892 e 895, do CPC 2015. 

Intimem-se o executado,  advertindo-o de que deverá apresentar  o bem a ser

leiloado, sob as penas da lei, bem como para tomar ciência acerca do dia, hora, e local

do leilão, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias. 

Intime-se a parte exequente para apresentar a planilha de débito atualizada, bem

como para  que  tome  ciência  do  leilão  designado,  com antecedência  mínima  de  05

(cinco) dias.

P.I. Cumpra-se.

Igarapé, 1 de julho de 2019.

Viviane Queiroz da Silveira Cândido
Juíza de Direito
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R E C E B I M E N T O
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