
 

 

- Comarca de Araguari - 

Secretaria da Quarta Vara Cível 

 

EDITAL DE LEILÃO 

 

Autos nº 0193602-62.2010.8.13.0035 

Exequente: Naturasuc Industria e Comércio Ltda. 

Executado: Pomar S/A Industrial e Comercial 

 

Por ordem da MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Araguari-MG, pela 

presente, fica V. Sª. NOTIFICADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 

29/06/2022 com início às 13h00min e encerramento às 14h00min, pelo valor da avaliação 

atualizada do bem. SEGUNDA HASTA – dia 29/06/2022 com início às 14h01min e 

encerramento às 15h01min, a ser realizada na modalidade eletrônica, por valor não inferior 

a 60% da avaliação atualizada, ou 80% da avaliação atualizada, em se tratando de imóvel de 

incapaz, a ser realizada na modalidade eletrônica, por meio do site 

www.leiloesuberlandia.com.br, do seguinte bem: 

 

BEM: 01 (um) lote de terreno de número 08 (oito) da Quadra "C", do loteamento – “PONTA 

DO ARPOADOR", situado no lugar denominado Ponta do arpoador no Bairro de Praia das 

Cigarras, do município e Comarca de São Sebastião/São Paulo, medindo 34.50 m (trinta e 

quatro metros e cinquenta centímetros) de frente para a Rua A, do lado esquerdo mede da 

frente ao fundos 52,50 m (cinquenta e dois metros e cinquenta centímetros) para a viela n° 

4, do lado direito mede 48,00m (quarenta e oito metros) confinando com o lote 7, da Quadra 

C, tendo nos fundos a largura de 13,50m (treze metros e cinquenta centímetros) onde confina 

com o Sistema de Recreio, encenando a área de 1.220,00 m². Matrícula do imóvel: 18.699 – 

CRI São Sebastião-SP. Endereço: Rua das Orquídeas, Lote n° 08, Quadra "C", Praia das 

Cigarras, Comarca de São Sebastião, Estado de São Paulo. 

 

AVALIAÇÃO JUDICIAL: R$ 1.103.870,96 (um milhão, cento e três mil, oitocentos e 

setenta reais e noventa e seis centavos), conforme Laudo de Avaliação (Id 2520291439), 

atualizado de acordo com o ICGJ-TJMG.  

  

ÔNUS: AV. 7– Penhora: em decorrência da Ação de Execução de Título Extrajudicial 

(processo nº 0035.10.019360-2), movida por Naturasuc Indústria e Comércio Ltda em face 

de Pomar S/A Industrial e Comercial, que tramita na 4ª Vara Cível da cidade de Araguari, 

MG, para garantia de uma dívida no valor de RS 99.164,32 (noventa e nove mil cento e 

sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos).  

AV- 8 (08/12/2016): Ajuizamento de Execução - Execução de Título Extrajudicial 

(processo nº 0108672-60.2009.8.26.0011) movida pelo Banco Bradesco S.A em face de 

Pomar S/A Industrial e comercial –da 3ª Vara Cível do Foro Regional XI de Pinheiros, cujo 

valor da causa é R$ 44.237,90 (quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa 

centavos).  

AV-9 (12/05/2021): Indisponibilidade: em decorrência do processo nº 

00001605420105020079 do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.  



 

 

AV-10 (02/06/2021): Indisponibilidade: em decorrência do processo nº 

00106404820195030047 da 1ª Vara do Trabalho de Araguari/MG. 

 

DEPOSITÁRIO: A executada (Pomar S/A Industrial e Comercial).  

 

LEILOEIRO: Rodrigo de Oliveira Lopes, JUCEMG Nº 613. 

 

OBSERVAÇÕES: 1- O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes da data 

designada para a alienação judicial eletrônica, caso assim houver. 2- O arrematante arcará 

com  os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais 

e  tributários conforme o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional, e exceto 

os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados 

ao  preço da arrematação; 3 - No primeiro pregão, não serão admitidos lances inferiores ao 

valor da  avaliação atualizada do bem; 4- Não havendo lance superior à importância da 

avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa. No segundo pregão serão admitidos 

lances não inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor atualizado do bem ou 80% (oitenta 

por cento) do valor atualizado do bem, quando se tratar de imóvel pertencente a pessoa 

incapaz; 5- O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar (i) 

até o início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início 

da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de avaliação 

atualizada ou 80% do valor de avaliação atualizada, em se tratando de imóvel de incapaz. 6- 

No caso de arrematação à vista, o pagamento deve ocorrer em até 24 horas, por depósito 

judicial ou por meio eletrônico. No caso de arrematação parcelada, o arrematante deverá 

efetuar o pagamento, em até 24 horas, do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do 

preço ofertado, por depósito judicial ou por meio eletrônico; 7 - Havendo arrematação, a 

comissão devida será de 5% (cinco porcento) do valor da arrematação, a ser custeada pelo 

arrematante, ainda que este seja o próprio credor. 8- Devem ser devidamente INTIMADO(S) 

da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, todos aqueles indicados 

no art. 889 do CPC. Fica(m) a(s) Partes(s) acima identificada(s), devidamente 

INTIMADA(S) diretamente ou na pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se 

casados forem, da presente designação, com a publicação deste edital, caso não seja(m) 

encontrado(s) para intimação pessoal. Assim, expediu-se o presente Edital que será fixado 

no local público de costume e publicado na forma da lei. Araguari, 24 de maio de 2022. Eu, 

Maria Goreti Novaki de Oliveira, Oficial Judiciária, o subscrevi. A Exma. Dra. Ana Regia 

Santos Chagas, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Araguari, o assina. 

Advogados: Dr. Thiago Crippa Rey, Dra. Giuliane Giorgi Torres, Dra. Angélica Aguiar 

Neves e Dra. Carin Regina Martins Aguiar.  
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