
 
- COMARCA DE UBERLÂNDIA - 

Secretaria da 10ª Vara Cível  

 

EDITAL DE LEILÃO 

 

EDITAL DE LEILÃO que será realizado na MODALIDADE ELETRÔNICA, pelo site 

www.leiloesuberlandia.com.br, no qual os interessados deverão se habilitar, com 

antecedência, para efetuar lances “online” para alienação e arrematação do bem penhorado 

nos autos n° 0173937-77.2002.8.13.0702. 

 

Autos nº 0173937-77.2002.8.13.0702 

Exequente: Kelly Karine do Prado 

Executado: Lourenco Custodio Fernandes e outro 

 

Por ordem da MM. Juíza 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, MG, fica V. Sª. 

NOTIFICADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – com início dia 

04/07/2022 às 14h00min e encerramento no dia 07/07/22 ás 14h00min pelo valor 

da avaliação atualizada do bem. SEGUNDA HASTA – dia 07/07/2022 com início 

às 14h01min e encerramento no dia 28/07/22 às 14h01min pelo 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: "Um imóvel rural situado neste município, na 'Fazenda "Estivinha", no 

lugar denominado 'Vargem do Pião", localizado na margem esquerda do Rio 

Uberabinha, com área de duzentos e oitenta e sete (287) hectares e noventa e 

oito (98) ares de terras de campos e brejais, e se acham devidamente 

demarcadas e cercadas, conforme consta de certidão de divisão". Matrícula 

1.503 do 1° CRI de Uberlândia-MG. O imóvel não possui benfeitorias aparentes 

e cerca de 70% de sua área é composta de áreas impróprias para cultivo ou 

pastagens, tratando-se de áreas alagadas e brejos. A fração produtiva do imóvel 

corresponde a cerca de 30%, ou seja, 87 hectares, dos quais 30 hectares de 

cerrado nativo e o restante possui pastagens. Assim, a área com valor comercial 

na propriedade é de aproximadamente 19 alqueires. 

 
VALOR ATUALIZADO DO BEM: R$ 2.624.717,10, (dois milhões, seiscentos e 

sessenta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos) conforme auto de 

avaliação (Id. 6648773007 – pag. 05), atualizado pelo ICGJ-TJMG.  

ÔNUS: Constam os seguintes ônus na matrícula do imóvel: em R-13, Registro de 

Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, cujo devedor é Lourenco Custodio 

Fernandes e a credora é Kelly Karine do Prado; em R-14 consta Registro de Penhora, em 

http://www.leiloesuberlandia.com.br/


decorrência do processo de nº 702960072966; em R-15 consta Registro de Penhora, em 

decorrência do processo de nº 702980204920; em R-17 consta Registro de Penhora, em 

decorrência do processo de nº 20013803035817; em R-18 consta Registro de 

Indisponibilidade, em decorrência do processo de nº 702052039550; em R-19 consta 

Registro de Sequestro, em decorrência do processo de nº 702062919825; em R-20 consta 

Registro de Penhora, em decorrência do processo de nº 702052025211; em R-23 consta 

Registro de Penhora, em decorrência do processo de nº 702010213149 e em R-26 consta 

Registro de Penhora, em decorrência do processo de nº 702030391909.  

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- O leilão será realizado em dois pregões, pelo prazo 

mínimo de 3 dias o primeiro e 20 dias o segundo. 4- No primeiro pregão, não serão 

admitidos lances inferiores ao valor da avaliação do bem. 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) do valor atualizado da última 

avaliação ou 80%(oitenta) do valor atualizado da última avaliação, 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 atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, 

em se tratando de imóvel de incapaz. 6- O pagamento deverá ser feito de uma única vez, 

em até 24 horas após o arrematante ter sido declarado vencedor pelo leiloeiro. 7- No caso 

de arrematação parcelada, será necessário o recolhimento, em 24 horas, por meio de 

depósito judicial, do equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da arrematação, 

como caução; 8 - Havendo arrematação, a  comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco 

por cento) do valor da arrematação, a ser custeada pelo  arrematante, ainda que este seja o 

próprio credor; 9- 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) Parte(s) acima identificado(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. Uberlândia, 17 de maio de 2022. Eu, Daniela de Freitas, Oficial 

Judiciária, o subscrevi. Exma. Dra. Claudiana Silva de Freitas, Juíza de Direito da 10ª Vara 

Cível da Comarca de Uberlândia, o assina. Advogadas: Dra. Patrícia Mara dos Santos 

Tomas Bortolato e Dra. Debora Fernandes de Brito.  

 


