
 

- Comarca de Araguari - 

Secretaria da Primeira Vara Cível 

EDITAL DE LEILÃO 

 

Autos nº 0103661-23.2018.8.13.0035 

Exequente: MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A 

Executado: JOSÉ OSVALDO GARCIA STEIN 

 

Por ordem do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, pela presente, fica V. Sª. 

NOTIFICADA, da designação da PRIMEIRA HASTA – dia 26/10/2021 com início às 

15h01min e encerramento às 16h01min pelo valor da avaliação do bem. SEGUNDA 

HASTA – dia 26/10/2021 com início às 16h01min e encerramento às 17h01min pelo valor 

não inferior a 60% da última avaliação, ou 80% da última avaliação em se tratando de imóvel 

de incapaz, a ser realizada na modalidade eletrônica, através do site 

www.leiloesuberlandia.com.br do seguinte bem. 

 

BEM: Uma casa de residência, situada na cidade de Araguari, na Rua Vereador Nicomedes 

Nunes, nº225, e seu respective terreno contend a área de 1.500m² , contend 02 (dois) quartos, 

01 (uma) sala com 02 (dois) ambientes, 01 (uma) copa, 01 (uma) cozinha, sendo o piso 

cerâmica e teto de laje, contend uma outra casa em anexo com 03 (três) quartos, todos com 

suites, inscrito na matrícula 20.924 do 1ª Cartório de Registro de Imóveis de Araguari-MG, 

avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme Auto de Avaliação de fls.18, 

avaliação promovida em 23/10/2019.  

 

AVALIAÇÃO JUDICIAL: avaliado em R$300.000,00 (trezentos mil reais), conforme Auto 

de Avaliação de fls.18, avaliação promovida em 23/10/2019. 

 

ÔNUS: Na matrícula do imóvel acosta não consta a existência de ônus.  

DEPOSITÁRIO: possui como depositário fiel, o Sr. José Osvaldo Garcia Stein.   

LEILOEIRO OFICIAL: Rodrigo de Oliveira Lopes, JUCEMG Nº 613 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Havendo arrematação, a comissão devida será de 5% 

(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser custeada pelo arrematante.  

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA; A arrematação far-se-á com depósito à vista, 

(art.892, do CPC) nos percentuais de 80% (oitenta por cento) para o primeiro leilão e 60% 

(cinquenta por cento) para a hipótese do segundo leilão, incidents sobre o valor corrigido da 

avaliação pelos índices da CJMG (art.885, do CPC) ou PARCELAMENTO; Para 

arrematação em prestações, serão observados os requisites do artigo 895, do CPC, sendo o 

preço mínimo o valor atualizado da avaliação pelo índice da CJMG, ficando como garantia 

hipotecária de pagamento o próprio imóvel leiloado. Lance à vista sempre terão preferência, 

bastando igualar-se ao ultimo lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 

constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes da alienação judicial. O 

arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os débitos 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.  

INTIMAÇÃO: ficam desde logo Exequente e Executados INTIMADOS e seus conjuge(s) 

se casado(s) for(em), bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou 

titula de: usufruto, uso, habitação, eufitese, Direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratíco; hipotecário, 

anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente/comprador; 

União, Estado e Município em caso de bem tombado, das datas acima se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos dos art. 889, inciso I 

do Código de Processo Civil, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do (s) bem (s), 

poderpa (ao) remir a execução, consoante o dispositivo no art. 826 do Código de Processo 

Civil. Fica (m) cientificado (s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 

processuais contra os atos expropriatórios contidos no parágrafo º do art. 903 do CPC, será 

de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, parágrafo 2º do do CPC). 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 28 de setembro de 

2021.   

 


