
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO ONLINE – Dra., Rosa Dias Godrim, MMa. Juíza 
do Trabalho da 1ª Vara do Trabalho de Montes Claros/MG, autoriza o Leiloeiro 
Oficial Marcus Vinícius da Silva - Matrícula 107 JUCEMG com endereço na Rua 
Tiradentes, 765 Sala 401 Centro Montes Claros/MG com endereço eletrônico 
www.marcusviniciusleiloes.com.br, Email: marcusviniciusleiloes@yahoo.com.br 
- Telefones:(38)3221-5324/99125-4664/99909-7240 a realizar 1º e 2º Leilão 
eletrônico através da plataforma eletrônico www.marcusviniciusleiloes.com.br. 
Processo: 0010177-12.2020.5.03.0067 – Autor: Igor Augusto Gonçalves 
Oliveira – Réu: Boots & Outwear Ltda e outros (03).  O Primeiro Leilão 
ONLINE terá início dos lances dia 30/08/2022 a partir das 08:00 horas e 
encerramento no dia 13/09/2022 às 14:00 horas (Horário de Brasília/DF). Não 
tendo comprador no primeiro leilão será realizado o Segundo Leilão ONLINE 
com início dos lances no dia 14/09/2022 a partir das 08:00 horas com 
encerramento dos lances no dia 28/09/2022 às 14:00 horas (Horário de 
Brasília/DF). No primeiro leilão os bens poderão ser vendidos por valor igual 
ou superior ao da avaliação judicial e no segundo leilão os bens não 
poderão ser vendidos por valor inferior a 50%(cinquenta por cento) da 
avaliação judicial. Conforme artigo: 891 NCPC.  Ficam os executados e a 
exequente devidamente intimados através deste edital da designação acima 
caso não venha a ser encontrados pessoalmente. Descrição dos bens: (15519) 
Duas calças flare femininas, Consciência, avaliadas em  188,00 cada. (15486) 
uma calça flare feminina, Consciência, avaliada em R$ 178,00 -  (15863) Uma 
calça Skinny feminina, Consciência, avaliada em R$ 168,00 – (78.80.2299) três 
bonês Quiksilver Stillion New Era Quiksilver, avaliados em R$ 159,00 cada -  
(78.80.2461)Quinze bonês Snapback Quiksilver, avaliados em R$ 249,00 cada 
– (53300190) Três bonês Sly Flexfit Tech DC, avaliados em R$ 149,00 cada – 
(00141) Quatro Bonês Flexfit Tech Ya Heard DC, avaliados em R$ 159,00 cada, 
Adyha – (00296) Dois bonês Flexfit Bitchen DC, avaliados em R$ 149,00 cada  - 
(00049) Um bonê Flexfit Franchise DC, avaliado em R$ 149,00 – (52300190) 
Dois bonês New Era DC, avaliados em R$ 149,00 cada – (78.21.0733) Um bonê 
Flexfit Hang Loose, avaliado em R$ 149,00 – (109901) Dois pares de Tênis 
Couro Double G Qix, avaliados em R$ 229,00 cada – (109902) Três pares de 
tênis Couro Double G Qix, avaliados em R$ 229,00 cada – (106032) Dois pares 
de tênis Camurça Allan Mesquita Qix, avaliados em R$ 199,00 cada  - (109459) 
Um par de tênis Camurça Next Qix, avaliado em R$ 119,00 – (109032) Dois 
pares de chinelos Slide Qix, avaliados em R$ 69,00 cada – (109012)Um par de 
chinelo Slide Qix, avaliado em R$ 69,90 – (109051) Dois pares de chinelos Slide 
Qix avaliados em R$ 69,90 cada – (109032) Dois pares de chinelos Slide Qix, 
avaliados em R$ 69,90 cada – (109006) Um par de chinelo Slide Qix, avaliado 
em R$ 69,90 – (109005) Três pares de chinelos Slide Qix, avaliados em R$ 69,90 
cada – (QXSL0010) três pares de chinelos Slide Qix, avaliados em R$ 69,90 
cada – (QXSL0006) Um par de chinelo Slide Qix, avaliado em R$ 69,90 – 
(QIX0010) Seis pares de chinelos Flip Flop Qix, avaliados em R$ 39,90 cada – 
(QIX0006) Quatro pares de chinelos Flip Flop Qix, avaliados em R$ 39,90 cada 
– (382) Um par de tênis Floral feminino farm, avaliado em R$ 249,00 – (402) Um 
par de tênis verde militar me leva farm, avaliado em R$ 398,00 – (402110500) 
Um par de sandália maxi tucanos praiana farm, avaliado em R$ 350,00  - 
(059.19.081.M0162) três pares de sandálias rasteiras básicas farm, avaliadas 
em R$ 169,00 cada – (059.19.086.M0162) dois pares de sandálias rasteiras 
básicas gomos farm, avaliadas em R$ 169,00 cada – (402010489) duas praianas 
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farm chita poa farm, avaliadas em R$ 119,00 cada – (402010492) Uma praiana 
farm floral pequim farm, avaliada em R$ 119,90 – (401910482) Uma praiana 
carioca farm frutalia farm, avaliada em R$ 179,00  - (61.20.1264) duas camisetas 
masculinas especial manga comprida Midas Quiksilver, avaliadas em R$ 169,00 
cada – (62.29.1178) uma camiseta masculina manga longa Kyoto Quiksilver, 
avaliada em R$ 320,00 – (60.01.1864) um boardshort navigator masculino 
Quiksilver, avaliado em R$ 295,00 – (60.01.1343) Um boardshort manic solid 
masculino Quiksilver, avaliado em R$ 156,00 – (60.01.2201) Um boardshort 
resistor masculino Quiksilver, avaliado em R$ 149,00 – (60.01.1692) um 
boardshort wild palms masculino Quiksilver, avaliado em R$ 195,00 – 
(60.06.1281) Uma bermuda jeans street color masculina Quiksilver, avaliada em 
R$ 215,00 – (60.03.1132) uma bermuda union stripe amphibian masculina 
Quiksilver, avaliada em R$ 350,00 – (60.03.1124) uma bermuda amphibian full 
masculina Quiksilver, avaliada em R$ 320,00 – (60.01.0988) uma bermuda 
mountain masculina Hang Loose, avaliada em R$ 173,00 – (12.16.1251.570.02) 
uma camiseta regata Siddhu feminina John John, avaliada em R$ 168,00 – 
(18.51.0017.94.01) uma  leggin lauren feminina John John, avaliada em R$ 
198,00 -  (73.90.1203) uma camiseta esp welcome rivello feminina Roxy, 
avaliada em R$ 250,00 – (4900) um cropped feminino preto estampado 
Aeropostale, avaliado em R$ 99,00 -  Valor total da Avaliação: R$ 15.629,90 
(Quinze Mil, Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Noventa Centavos). 
Conforme auto de avaliação judicial. Depositária: Raissa de Souza Amaral 
Caldeira.  O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra 
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes 
das datas de realização dos leilões. Condições de Pagamento. O arrematante 
deverá efetuar o valor da arrematação em até 03 dias contados da data de 
realização do leilão conforme Artigo 885 NCPC, por depósito judicial Artigo 892 
NCPC. A guia judicial será enviada ao arrematante por este leiloeiro via e-mail. 
Taxa do Leilão: A comissão do valor de 5% (cinco por cento) referente ao valor 
da arrematação será paga ao leiloeiro pelo arrematante através de depósito em 
conta bancária judicial fornecida por este leiloeiro. Havendo acordo, remição ou 
pagamento do bem após a arrematação do mesmo o executado pagará ao 
leiloeiro o valor de 5%(cinco por cento) sobre o valor da arrematação do bem. 
Condições Gerais: O leilão será realizado conforme Artigo: 903  do Código de 
Processo Cível – CPC, e 876 – 877 e 879  da NCPC.  Após efetuar o pagamento 
do valor da arrematação, o arrematante enviará ao leiloeiro a cópia da guia do 
valor da arrematação que será juntado nos autos do processo, enviando também 
a cópia do depósito do valor da comissão do leiloeiro. Poderão ofertar lances P.F 
(CPF) e P.J (CNPJ). Os interessados em participar do leilão através da 
plataforma: www.marcusviniciusleiloes.com.br deverão fazer o cadastro com 
antecedência mínima de 2(dois) dias úteis para a habilitação até às 17:00 horas 
nas datas que antecedem os leilões. Todos os procedimentos e normas impostas 
para o referido cadastro estão no site deste leiloeiro. Não será de 
responsabilidade deste leiloeiro eventuais problemas técnicos, operacionais ou 
falhas de conexão que venha a ocorrer durante o leilão. Para participar dos 
leilões os interessado deverão ter dos cadastros aprovados. Na sucessão de 
lances a diferença entre os lances do leilão deverão ser ofertados conforme o 
valor do incremento fixado no site deste leiloeiro. Todos os lances serão 
registrados. O bem será arrematado pelo participante do leilão que oferecer 
maior lance, não será permitido lance inferior ao valor estabelecido neste edital. 
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Outras informações que se façam necessário poderão ser obtidas junto ao 
leiloeiro. A falta dos pagamentos referente ao valor da arrematação e comissão 
o arrematante ficará sujeito as penalidades previstas em lei. Após a 
comprovação efetiva dos pagamentos e aperfeiçoada a arrematação, será 
expedida a carta de arrematação conforme art. 903 NCPC e a ordem de entrega 
dos bens pela MMa, Juíza. E para conhecimento de todos a MMa., Juíza mandou 
expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e fixado no local de 
costume.  Montes Claros, 18 de Julho de 2.022.  As). Dra. Rosa Dias Godrim  
Juíza do Trabalho. 


