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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Comarca de UBERLÂNDIA/5ª Vara Cível

EDITAL DE  que será realizado na modalidade eletrônica, pelo site LEILÃO
 no qual os interessados deverão se habilitar, com antecedência, parawww.leiloesuberlandia.com.br,

efetuar lances “online” para alienação e arrematação do bem penhorado nos autos n°
3727183-98.2007.8.13.0702.

  3727183-98.2007.8.13.0702Autos nº

 AZ TRADE REPRESENTACOES LTDA - MEExequente:

 ZAGO & ARAUJO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – ME EExecutada:
OUTROS.

O LEILÃO será realizado em . Na primeira, que terá duração de 06 (seis) dias, com duas etapas início no
, somente serão admitidos lancesdia 20/07/2022, às 14h00min, e término em 26/07/2022 às 14h00min

iguais ou superiores ao valor da última avaliação atualizada; e na segunda,  que terá início no dia
, será possível a arrematação por26/07/2022 às 14h01min e término no dia 26/07/2022 às 16h01min

valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça do
Estado de Minas Gerais.

 Matrícula  do 1° Oficio de Registro de Imóveis de Uberlândia)DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 1: ( 63.817 :
Um terreno situado em Uberlândia, no loteamento denominado Sítios de Recreio Parque das Andorinhas,
na Avenida Marimbondo, designado por lote n° 06 da quadra n° 07, medindo cinquenta (50,00) metros de
frente e aos fundos, por cem (100,00) metros de extensão dos lados, com a área de 5.000,00 m2. O imóvel
possui uma edificação de alvenaria (blocos de cimento) com área de aproximadamente 40m2, a qual é
rodeada por uma varanda de cerca de 20m2, com cobertura de telhas de fibrocimento; possui, ainda
diversas árvores de médio porte e grande porte.

  (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos eVALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL 1: R$ 284.213,88
treze reais e oitenta e oito centavos), )conforme Auto de avaliação (juntado no Id. . 5055278054 - pág. 10 ,
atualizado pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais.

 

  Zago & AraújoDepositário do Imóvel 1: José Alexandre Zago, representante legal da empresa
Comércio Importação e Exportação LTDA – ME.

Ônus Imóvel 1: Confissão de Dívida Contratual e Pacto Adjeto de Hipoteca apontada no Registro “R-5”
  da matrícula do imóvel, cuja credora é a União Administradora de Consórcios LTDA e o devedora é a

 Importação e Exportação LTDAempresa Zago Araújo Comércio ; prazo: 30 meses; valor da dívida R$
riunda dos autos da Ação de Execução de nº38.750,33. Penhora apontada em “R-6” o

3727183-98.2007.8.13.0702 (5ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia); valor da causa: R$ 150.952,94.

  Matrícula  do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia)DESCRIÇÃO DO IMÓVEL 2 ( 73.416 :
Imóvel residencial situado em Uberlândia, no bairro ltapema Sul, na Rua Aracatu, nº 62. O imóvel possui
aproximadamente 147 metros de construção, possui 1 sala com piso cerâmica, 1 sala de jantar, 1 cozinha
com armários, 3 quartos sendo 1 suíte,1 banheiro social, 1 edícula no fundo com um quarto, banheiro e
lavanderia. O imóvel possui aparentemente mais de 15 anos de construção.

  (quatrocentos e noventa e quatro mil,VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL 2: R$ 494.285,00
duzentos e oitenta e cinco reais),  5055278054 – pág. 14)conforme Auto de avaliação (juntado no Id. ,



Num. 9516367708 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: LUIS EUSEBIO CAMUCI - 27/06/2022 18:21:30
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062718213025000009512461427
Número do documento: 22062718213025000009512461427

atualizado pelo índice da Corregedoria Geral de Justiça de Minas Gerais.

  Zago & Araújo ComércioDepositário do Imóvel 2: José Alexandre Zago, representante da empresa
Importação e Exportação LTDA – ME.

 Ônus Imóvel 2: : Confissão de Dívida Contratual e Pacto Adjeto de Hipoteca apontada no Registro “R-4”
da matrícula do imóvel, cuja credora é a União Administradora de Consórcios LTDA e o devedora é a

 Importação e Exportação LTDAempresa Zago Araújo Comércio ; prazo: 30 meses; valor da dívida R$
riunda dos autos da Ação de Execução de nº39.638.68. Penhora apontada em “R-5” o

3727183-98.2007.8.13.0702 (5ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia); valor da causa: R$ 150.952,94.

   OBSERVAÇÕES: 1- O leilão eletrônico é contínuo entre a data e hora de início e de término, período
em que os lances deverão ser oferecidos diretamente no sistema informatizado do leiloeiro público e
divulgados em tempo real, sendo vedados lances por e-mail ou coletados mediante intervenção humana

  (parágrafo único do art. 22 da Resolução 236/16 do CNJ). 2- O bem será vendido no estado de
conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições,

  antes das datas designadas para as alienações judiciais presenciais e eletrônicos, caso assim houver; 3- 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; 4- No primeira etapa, não serão admitidos lances inferiores ao valor da avaliação do bem; 5-

Não havendo lance superior à importância da avaliação, seguir-se-á, sem interrupção, a segunda etapa. Na
segunda etapa serão admitidos lances não inferiores a 50% (cinquenta) da última avaliação ou

 80%(oitenta) do valor da avaliação atualizada, quando se tratar de imóvel pertencente a pessoa incapaz; 6-
Havendo arrematação, a comissão devida será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser

   custeada pelo arrematante. 7- 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) o(s)
Executado(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) da presente designação, com a
publicação deste edital, caso não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal. Assim, expediu-se e

  publicou-se o presente Edital na forma da lei. Uberlândia, data da assinatura eletrônica. Flávia C. Araújo,
Oficial Judiciário, o digitou. Dr. Luís Eusébio Camuci, MM. Juiz de Direito, o assina eletronicamente.

 Fábio José de Matos Gonçalves, Angela Cristina Pioli Santana; Aline Pioli Moura; Roberto(Advogados:
Santana Pioli).
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