
 
- COMARCA DE UBERLÂNDIA - 

Secretaria da 2ª 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° 5003788-35.2017.8.13.0702. 

 

Autos nº 5003788-35.2017.8.13.0702 

Autora: Nilva Faria  

Réu: José Roberto Rezende 

 

Por ordem do MM. Juiz 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, MG, fica V. Sª. 

NOTIFICADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 06/06/2022 com 

início às 13h00min e encerramento às 14h00min pelo valor da avaliação do bem. 

SEGUNDA HASTA – dia 06/06/2022 com início às 14h01min e encerramento às 

15h01min pelo valor não inferior a 50% 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 terreno situado em Uberlândia/MG, na Av. Mato Grosso (constituído 

pela unificação dos lotes nº 06 e 07) designado por lote nº 06-A da quadra nº 306, 

medindo 23,50 metros de frente e aos fundos , por 30,00 metros de extensão dos 

lados, com área de 705m2, confrontando pela frente com Av. Mato Grosso, pelo 

lado direito com o lote nº 08, pelo lado esquerdo com a Rua Monte Alegre e aos 

fundos com o lote nº 05; Registrado sob a matrícula nº 37.603 do Cartório do 2º 

Ofício de Imóveis de Uberlândia, onde foi averbada a área construída de 543,42 

m2 (residência e comércio), distribuída da seguinte forma: 256,97m2 (comercial) +  

24,95 m2 (abrigo pavimento térreo) + 258,50m2 (aparatamento/pavimento superior), 

estando  o imóvel no seguinte estado de conservação: na parte térrrea esta edificado 

cinco cômodos comerciais/lojas, sendo eles, loja 1 com piso de cimento liso, 

algumas infiltrações, pinturas desgastada, um pequeno banheiro azulejado com 

algumas infiltrações. Lojas 02, 03 e 04 com piso de cerâmica, um pequeno banheiro 

azulejado, com algumas infiltrações. Loja 05 (loja de esquuina com tamanho maior 

que as outras lojas) com piso de cimento, possui um pequeno banheiro azulejado, 

algumas infiltrações, possui pequena cozinha, cômodos divididos por com divisórias 

de drywall. Na parte térrea possui também uma garagem coberta, com piso de 

ardósia, pintura desgastada, portão da garagem enferrujado e um grande quintal com 

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


parte de cimento grosso e parte de terra, possui um pequeno banheiro padrão bem 

simples e um pequeno cômodo. Nos fundos do quintal possui também uma pequena 

casa  com edificação muito antiga e estrutura deteriorada, sem valor comercial. Na 

parte superior possui um apartamento no seguinte estado: uma sala de estar; 

lavatório, uma cozinha com piso de cerâmica, azulejo até o teto, bancada de granito 

preto, uma lavanderia com azulejo até a metade, um dispensa, uma área coberta 

usada como estendal de roupas (possui algumas infiltrações); uma sala de TV 

conjugada com a sala de jantar, um escritório, um banheiro social azulejado até o 

teto com pia simples (sem bancada), sem Box no chuveiro; um quarto com 

infiltrações embaixo da janela, quatro suítes com banheiro azulejado até o teto, sem 

armários embutidos, porta dos banheiros das suítes tipo Box, muito antigas e 

algumas quebradas, pia dos banheiros simples sem bancada, parte do sem 

Box/blindex. Apartamento com piso de cerâmica, janelas de vidro antigas, portas de 

madeira antigas, acabamento também muito antigo, mas construção bem feita, 

apartamento muito amplo. Acima do apartamento possui outro andar com dois 

cômodos com piso de cerâmica, sem laje, telhas do tipo “Eternit”, sem pintura, com 

escada de ardósia. No imóvel está também edificada outra construção que não está 

averbada na matrícula do imóvel, sendo uma edificação com três pavimentos com 

aproximadamente 108,00 m2 cada, dividos da seguinte forma; no térreo são três 

cômodos comerciais/lojas, sendo que o primeiro possui banheiro e os outros dois 

sem banheiro, cômodos em mau estado de conservação; no segundo pavimento 

possui um apartamento com partes inacabadas, com escada sem acabamento; uma 

sala com piso de cerâmica já desgastado, parte da sala sem pintura; cozinha com 

piso de cerâmica, com azulejo revestindo as paredes, teto sem pintura, uma pia 

simples, sem armários, fiação solta, parte elétrica inacabada; um quarto sem janela; 

uma suite sem janela, sem pintura, banheiro azulejado até o teto sem porta, uma 

sacada, banheiro social com azulejo até o teto, sem porta, com uma sacada, banheiro 

social com azulejo até op teto, sem porta, uma sacada; banheiro social com azulejo 

até o teto, sem porta; segundo quarto sem pintura no teto; parte interna (exceto 

entrada) sem portas, somente o portal. No terceiro pavimento possui um terraço com 

piso de cimento grosso, sem cobertura, somente um pequeno banheiro deteriorado, 

sem nenhum acabamento ou edificação. De forma geral, é um terreno grande, 

localizado na esquina, com edificações de boa estrutura, mas sem reforma 

aparente.   
VALOR ATUALIZADO DO BEM: R$ 1.532.111,14 (um milhão, quinhentos e trinta e 

dois mil, cento e onze reais e quatorze centavos), conforme auto de avaliação (Id. 

4434058095, atualizado pelo ICGJ (TJMG).  

ÔNUS: não consta na matrícula juntada aos autos a existência de ônus.  

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 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 50%(cinquenta) 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 50% 

do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, em se tratando 

de imóvel de incapaz. 6- O pagamento da arrematação  deve ocorrer em até 24 horas, por 

depósito judicial, ou no prazo de 15 dias úteis, sendo, nesta  última hipótese, necessário o 

recolhimento em 24 horas em depósito judicial, do equivalente a  25% (vinte e cinco por 

cento) do preço ofertado, como caução; 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- Será devida a remuneração do leiloeiro (taxa de leilão) no 

equivalente a 1% do valor de avaliação do bem, devido pelo exequente, no caso de extinção 

do processo, por adjudicação tardia, por remição ou por transação entre as partes; 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. Fica(m) o(s) Executado(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(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, 4 de maio de 2022. Eu, (Camila Carrijo 

Rodovalho Rodrigues Martins) Escrivã Judicial, o subscrevi. Dr. Carlos José Cordeiro, Juiz 

de Direito, o assina. Advogados: Dr. Aparecido Pimentel de Ulhôa, Dr. Anderson Silva 

Santos, Dr. Rui Naves Sabino; Dr. Necivaldo Carlos Morabito.  
 


