
 
- Comarca de Araguari - 

Secretaria da Primeira Vara Cível 

EDITAL DE LEILÃO 

Autos nº 0193881-14.2011.8.13.0035 

Exequente: Aracredi Cooperativa de crédito rural de Araguari Ltda (Advogado: Dra. Ilza 

Maria Naves de Resende, OAB/MG 60.573) 

Executado: Aparecida Patussi (Advogado: Dr. Juliano Costa da Cruz, OAB/MG 131.752)  

DATAS: Primeira Praça/Leilão – 31/07/2018 às 13:00h 

Segunda Praça/Leilão – 31/07/2018 às 14:00h (nos termos do art. 891 parágrafo único 

do Código de Processo Civil) 

LOCAL: Átrio do Fórum de Justiça da Comarca de Araguari - MG - Av. Cel. Teodolino 

Pereira Araújo, 860 - Centro, Araguari - MG, 38440-062 

 

BENS: A)- Uma Gleba de terra inscrita na matrícula 27.585, registrado no Ofício de 

Registro de Imóveis de Araguari/MG, com área de 14,53,00 hectares de campo de 3° 

classe, situada neste município, na fazenda Macaúbas, lugar denominado “mata, que diora 

em diante – passa a denominar-se “sítio Olhos D’agua” e que confronta por seus diversos 

lados com Raulino Naves, Custodia Gama e com Waldemar Martins Peixoto ou com 

sucessores desses confrontantes: acha-se cadastrada no INCRA, como parte de um todo, 

sob o n° 414 018 024 813/8, conforme certificado de cadastramento, exercício de 1991, ora 

exibido com os seguintes característicos: área total – 19,3 módulo fiscal – 3-; número de 

módulos fiscais 0,61 e fração mínima de parcelamento 2,0. O imóvel possui relevo plano, 

está consolidado em plantação de café irrigado, possui duas casas de moradia, possui 

barracão em estrutura metálica para o armazenamento de máquinas agrícolas, possui 

terreiro para secagem de café. 

 

AVALIAÇÃO JUDICIAL: IMÓVEL - R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil 

reais), conforme auto de avaliação de fls. 109   

ÔNUS: Consta dos autos a existência de ônus sobre o imóvel. 

DEPOSITÁRIO: Aparecida Patussi  

LEILOEIRO: Rodrigo de Oliveira Lopes, JUCEMG Nº 613 

MODALIDADE: Presencial 

OBSERVAÇÕES: 1- os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes 

das datas designadas para as alienações judiciais presenciais e eletrônicos, 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 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, caso se trate de imóvel de incapaz; 

4- Havendo arrematação, a comissão devida será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da 

arrematação, a ser custeada pelo arrematante. Em caso de adjudicação, remição ou 

suspensão da execução, após a intimação do leiloeiro, fica estipulada a comissão em 2% 

(dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser suportada pela parte que der causa ao ato. 

 

Fica(m) o(s) Requerido(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) diretamente 

ou na pessoa de seu Representante Legal; e seu(s) cônjuge(s) se casados for(em), 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, 18 de junho de 2018.        

(_____________________) Escrivão Judicial, o subscrevi.         Dr. Calvino Campos, Juiz 

de Direito, o assina. 

 

 


