
RESUMO DOS EDITAIS RELATIVOS AOS BENS A SEREM LEILOADOS NO 
DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 

 
Orientações:  

Para pessoa física participar é obrigatória a apresentação, no ato da 
arrematação, do CPF, da Carteira de Identidade e de comprovante de 
endereço; pessoa jurídica deve apresentar cópia do contrato social; procurador 
de pessoa física ou jurídica deve fornecer procuração autenticada, contendo 
poderes para a arrematação.  

 
O Leilão será realizado na Rua Mato Grosso, 468, 15ºandar, a partir das 9h30.  

Editais completos : www.trt3.jus.br 

Caso V. Sª. não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à 
Unidade Judiciária (endereço acima indicado) onde poderá acessá-los no 
quadro afixado na portaria. 
 
 

(8ªvt -  0032800-73.2008.5.03.0008) - 10 (dez) consultórios odontológicos, sem 
marca aparente, sendo um com assento e encosto na cor azul, cinco na cor 
verde e quatro na cor cinza, completos, com equipo, cuspideira e mocho, 
avaliado cada um em r$4.000,00 (quatro mil reais), totalizando r$40.000,00 
(quarenta mil reais). 

01 (um) esterilizador autoclave marca stermax, avaliado em r$1.500,00 (um mil 
e quinhentos reais). 

01 (um) aparelho de raio x, prodental, pro70-intra, precisando de reparos, 
avaliado em r$2.000,00 (dois mil reais). 

07 (sete) cadeiras, tipo longarinas, na cor azul, material plástico, avaliada cada 
uma em r$100,00, totalizando r$700,00 (setecentos reais). 

01 (um) bebedouro, na cor branca, avaliado em r$100,00 (cem reais). 

09 (nove) mesas para escritório, material tipo fórmica, tamanhos diversos, 
avaliada cada uma em r$50,00, totalizando r$450,00 (quatrocentos e cinquenta 
reais). 

01 (uma) impressora hp-laserjet - 4200n, avaliada em r$400,00 (quatrocentos 
reais). 

20 (vinte) cadeiras simples, avaliada cada uma em r$20,00, totalizando 
r$400,00 (quatrocentos reais). 

01 (uma) impressora, brother hl-4040 cdn, avaliada em r$800,00 (oitocentos 
reais). 

03 (três) arquivos de aço, quatro gavetas, cor cinza, avaliado cada um em 
r$100,00, totalizando r$300,00 (trezentos reais). 

02 (duas) cadeiras, assento e encosto na cor marrom, pés cromados, avaliada 
cada uma em r$100,00, totalizando r$200,00 (duzentos reais). 

03 (três) cofres de aço, avaliado cada um em r$500,00, totalizando r$1.500,00 
(um mil e quinhentos reais). 

01 (uma) mesa de granito, bege bahia, apoiada em duas colunas também de 
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granito, avaliada em r$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 

01 (um) microcomputador, amd athlon 64, 2200 mhz, 3.500 + 1984 mb, 74.4 
gb, composto com cpu, monitor, teclado, mouse, avaliado em r$200,00 
(duzentos reais). 

01 (um) microcomputador, amd athlon 64, 2200 mhz, 3.500 + 1920 mb, 149 gb, 
composto com cpu, monitor, teclado, mouse, avaliado em r$200,00 (duzentos 
reais). 

01 (um) microcomputador, amd athlon 64, 2000 mhz, 3.200 + 1984 mb, 74.4 
gb, composto com cpu, monitor, teclado, mouse, avaliado em r$200,00 
(duzentos reais). 

01 (um) microcomputador, amd athlon 64, 2200 mhz, 3.500 + 1984 mb, 74.4 
gb, composto com cpu, monitor, teclado, mouse, avaliado em r$200,00 
(duzentos reais). 

01 (um) microcomputador, amd athlon 64, 2200 mhz, 3.500 + 1984 mb, 74.4 
gb, composto com cpu, monitor, teclado, mouse, avaliado em r$200,00 
(duzentos reais). 

01 (um) microcomputador, dual core, intel pentium e5200, 2500 mhz, 2038 mb, 
74.4 gb, composto por cpu, teclado, mouse, avaliado em r$400,00 
(quatrocentos reais). 

01 (um) microcomputador, dual core, intel pentium e2160, 1800 mhz, 1015 mb, 
74.4 gb, composto por cpu, teclado, mouse, avaliado em r$400,00 
(quatrocentos reais). 

01 (um) microcomputador, dual core, intel pentium e5200, 2500 mhz, 2038 mb, 
74.2 gb, composto por cpu, teclado, mouse, avaliado em r$400,00 
(quatrocentos reais). 

01 (um) microcomputador, dual core 2 duo, intel pentium e7400, 2800 mhz, 
2036 mb, 298.0 gb, composto por cpu, teclado, mouse, avaliado em r$500,00 
(quinhentos reais). 

01 (um) microcomputador, intel pentium 4, 3000 mhz, 2048 mb, 74.2 gb, 
avaliado em r$200,00 (duzentos reais). 

01 (um) microcomputador, intel pentium 4, 2400 mhz, 3500 + 1984 mb, 74.4 gb, 
composto por cpu, teclado, mouse, avaliado em r$200,00 (duzentos reais). 

01 (um) microcomputador, intel celeron d 310, 2133 mhz, 1504 mb, composto 
por cpu, teclado, mouse, avaliado em r$500,00 (quinhentos reais). 

01 (um) microcomputador, intel pentium 4, 2400 mhz, 3500 + 1984 mb, 37.3 gb, 
composto por cpu, teclado, mouse, avaliado em r$200,00 (duzentos reais). 

Valor da avaliação: R$53.650,00 (cinquenta e três mil, seiscentos e cinquenta 
reais). 

(11ªVT – 0010888-25.2019.5.03.0011) - 4 (quatro) enceradeiras, da marca 
Kleaner 300., números de série 11233-02, 520-00, 345-00, 32812-06; 6(seis) 
da marca Kleaner 350, números de série 10592-02, 4850-00; 516-100, 31856-
06, 11239-02,4610-07; 3 (três) da marca Schuler, números de série 11030-95, 
01980-62, 3084-00 e 2 (duas) Kleaner 270, números de série 1187-00 e 5947-
00, em regular estado de uso e conservação, avaliadas em R$ 9.000,00 (nove 
mil reais). Total da avaliação: R$9.000,00 



 

(27ªVT –  0010785-29.2016.5.03.0106) -  01 (Um) Computador, marca Dell, 
monitor 15" , antigo, incluindo teclado, mouse , cpu, regular estado de uso e 
conservação, avaliado em R$800,00; - 05 (Cinco) Longarinas, com três 
assentos, cada, em estrutura metálica e banco em PVC na cor azul, precários 
estado de uso e conservação, avaliadas em R$150,00, cada, Total R$750,00; - 
01 (Uma) TV, marca LG, tela plana, 28", aprox.., bom estado de uso e 
conservação, avaliada em R$400,00; - 01 (Um) Bebedouro, com refrigeração, 
marca Libel, regular estado de uso e conservação, avaliado em R$350,00; - 01 
(Uma) Impressora, multifuncional, marca HP, modelo LaserJet 4200N, regular 
estado de uso e conservação, avaliada em R$350,00; - 03 (Três) Mesas de 
escritório, com gavetas, melanimico, cor bege, precário estado , com avarias, 
avaliadas em R$100,00, cada, perfazendo o total de R$300,00. Total da 
Avaliação: R$2.950,00 (DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). 

 

(27ªVT –  0011057-52.2018.5.03.0106) -   Prensa Excêntrica, Marca Harlo, 
capacidade 82 toneladas com motor WEG-7,5CV, cor verde, em regular estado 
de conservação, funcionando, avaliada em R$16.000,00 (dezesseis mil reais). 
Total da avaliação: R$16.000,00 (dezesseis mil reais). 

 

(32ªVT -  0010733-13.2019.5.03.0111) - Uma empanadora industrial, 220V, 
trifásico, inox, fabricante MCI metalúrgica, ano: 04/09/2012, série 7571001, 
equipada com dois motores elétricos, com aproximadamente três metros de 
comprimento, utilizada para empanar salgados, em uso, em bom estado de 
conservação, avaliada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Total da avaliação - 
R$30.000,00 

OBS: O referido bem encontra-se  à Avenida Cristiano Machado, nº 9313, 
bairro São Bernardo, Belo Horizonte - MG - CEP:31741-401 

OBS: Não serão aceitos lances  inferiores a 50% do valor da avaliação, 
consoante art.891, parágrafo único do CPC. 

 

(32ªVT -  0011056-52.2018.5.03.0111) - Uma TV LG de aproximadamente 47 
polegadas, sem número de serie e modelo visíveis, em bom estado de 
conservação, avaliada em R$1.000,00; 

- Uma geladeira Consul, modelo facilite, na cor branca, em bom estado, 
avaliada em R$1.100,00; 

- Um desktop, com mouse, teclado e monitor, em bom estado, avaliado em 
R$900,00; 

- Uma mesa em palete rústico, na cor marrom claro, para 10 lugares, em bom 
estado, avaliada em R$2.000,00; 

- Três cadeiras de escritório fixas, na cor preta, em bom estado, avaliada cada 
uma em R$150,00, totalizando R$450,00.  Total da avaliação - R$ 5.450,00. 
OBS: Os referidos bens encontram-se  à rua Cristiano Moreira Sales, 150, sala 
508, Estoril, Belo Horizonte/MG. 

OBS: Não serão aceitos lances  inferiores a 50% do valor da avaliação, 
consoante art.891, parágrafo único do CPC. 



 

(37ªVT -  0000650-30.2014.5.03.0137) -  bem imóvel registrado junto ao 
Cartório De Registro de Imóveis de Betim-MG, sob a matrícula n° 58.800, 
imóvel este, referente a um terreno com área de 03.00.00ha, ou seja 30.000,00 
metros quadrados, mais ou menos, situado na zona rural do distrito de 
Sarzedo, município de Ibirité-MM, no lugar denominado "Largo do Jacaré", de 
propriedade do executado MECANICA INDUSTRIAL BRUNO LTDA., CNPJ 17-
343-567 /0001-63. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$450.000,00 

 

(37ªVT – 0010426-49.2017.5.03.0137) - 1) 4 (quatro) enceradeiras marca 
cleaner, modelo 270, avaliada cada uma em R$ 500,00 (quinhentos reais), total 
R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2) 3 (três) enceradeiras marca cleaner, modelo 
300, avaliada cada uma em R$ 500,00 (quinhentos reais), total R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais); 3) 4 (quatro) enceradeiras marca cleaner, modelo 
350, avaliada cada uma em R$ 800,00 (oitocentos reais), total R$ 3.600,00 
(três mil e seiscentos reais). TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 7.100,00 (sete mil e 
cem reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: RUA DOUTOR SYLVIO MENICUCCI , 
910 - CASTELO – BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS - CEP 30840-480 

 

(38ªVT – 0011791-80.2017.5.03.0024)  - 01 mesa de reunião para 6 lugares em 
mandeira, sendo o tampo na cor ¨cru¨ e os pés pretos também em madeira 
medindo aproximadamente 1,20 x 2,20 m, usada porém em bom estado de 
conservação, avaliada em R$1.200,00; 

- 01 mesa de escritório tipo escrivaninha em madeira com tampo de vidro, 
medindo aproximadamente 0,80 x 1,50 m , usada porém em bom estado , 
avaliada em R$800,00.       VALOR TOTAL:  R$ 2.000,00. 

 

(40ªVT – 0010125-30.2016.5.03.0140) - 01 Torno mecânico, cor predominante 
azul, trifásico, marca Imor, número de patrimônio 615104, barramento de 1,5m 
(área livre), código 1411-07, número 3029, voltagem de 220V, em bom estado 
de uso e conservação/utilização, que avalio em R$ 13000,00 (treze mil reais).  

- 01 Torno Mecânico, cor predominante verde, trifásico, marca Imor, rotação 
máxima de 450 RPM, número de série 85400017, voltagem de 22V, em bom 
estado de uso e conservação/utilização, que avalio em R$8000,00 (oito mil 
reais); TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 21000,00 (VINTE E UM MIL REAIS). 

 

(44ªVT -  0011030-98.2019.5.03.0182) - 1 -01(um) trator da marca CBT, modelo 
2105, a diesel, cor amarela, em razoável estado de conservação, do tipo 
agrícola (de pneu). Avaliação: 30.000, 00 (trinta mil reais). Obs.: O 
funcionamento não foi averiguado em razão de o veículo se encontrar sem 
bateria. 

2-  (uma) máquina retroescavadeira marca Hyundai, modelo ROBEX140LC-7, 
nº. de série >HHIHN406HA0003544 <, em razoável estado de conservação. 
Avaliação: 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 

Obs.: O funcionamento não foi averiguado em razão de a máquina se encontrar 
sem bateria. TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 
  


