
 

 

- COMARCA DE ARAGUARI - 

Secretaria da 2ª Vara Cível 

 

EDITAL DE LEILÃO 

 

Autos nº 1123661-13.2007.8.13.0035 

Exequente: Município de Araguari 

Executado: Edson Rodrigues 

 

 

Por ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari-MG, pela 

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

07/07/2022 com início às 13h00min e encerramento às 14h00min, pelo valor da última 

avaliação atualizada do bem. SEGUNDA HASTA – dia 07/07/2022 com início às 14h01min 

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

a 60% da última avaliação atualizada, ou 80% da última 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: Uma casa residencial tipo C.3.1, situada em Araguari, à Rua das Mangueiras, nº 

94, com área construída de 43,79 metros quadrados e o respectivo terreno é formado 

pelo lote nº 02, da quadra nº 19, com 315,00 metros quadrados, no Bairro Santa Helena, 

limitando com os lotes 11, 14 e 15, da mesma quadra. O imóvel foi registrado sob a 

matrícula nº 12.195 do CRI de Araguari. A construção da casa é antiga, não possui 

forro, é coberta com telhas de barro, piso de cimento liso de cor vermelha, possui três 

quartos, sala, cozinha e banheiro; a área lateral da casa e a garagem são cobertas por 

telhas do tipo Eternit e o quintal não tem cobertura. 

 

AVALIAÇÃO ATUALIZADA DO BEM: R$ 107.408,00 (cento e sete mil, quatrocentos 

e oito reais), conforme Auto de Avaliação (Id. 1440759877 - Pág. 05), atualizado de acordo 

com o ICGJ-TJMG.  

  

ÔNUS: R-4 (24/05/1982): Registro de Hipoteca (primeira e especial), cujo credor é a 

Economia Crédito Imobiliário S.A – ECONOMIZA e o devedor é Edson Rodrigues e sua 

mulher Ronilda Terezinha Rodrigues.  

R-7 (12/02/2019): Registro de Penhora em decorrência da Ação de Execução Fiscal de nº 

0035.07.112366-1, da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari, proposta pela Fazenda Pública 

do Município de Araguari em desfavor de Edson Rodrigues.  

 

DEPOSITÁRIO: O executado (Edson Rodrigues) 

 

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 escrito, de valor não inferior ao da avaliação; (ii) 

até o início da segunda etapa, proposta, por escrito,  de 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, 13 de junho de 

2022. Eu, Glaycon Mendes Duarte, Oficial Judiciário, o subscrevi. O Exmo. Dr. Pedro 

Marcos Begatti, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari, o assina. 

Advogados: Dr. Paulo Barbosa, Dr. André Fabiano dos Reis e Dra. Ana Flavia Casar 

Pimenta.  

 

.  

  


