
 
- VARA ÚNICA DA COMARCA DE CRISTINA - 

 

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 nº 0002416-80.2014.8.13.0205.  

 

Autos nº 0002416-80.2014.8.13.0205 

Exequente: RAIZEN S.A.  

Executado: POSTO SAO FRANCISCO LTDA 

 

Por ordem do Juízo da Vara Única da Comarca de Cristina, fica V. Sª. NOTIFICADA, da 

designação da PRIMEIRA ETAPA – dia 22/08/2022 com início às 13h00min e 

encerramento às 14h00min pelo valor da avaliação atualizada do bem. SEGUNDA 

HASTA – dia 22/08/2022 com início às 14h01min e encerramento às 16h01min por 

valor não inferior a 50% da avaliação atualizado do bem, a ser realizada na modalidade 

eletrônica, por meio do site www.leiloesuberlandia.com.br, dos seguintes bens:  

 

BEM 1 – Um lote urbano, com área de 31,40m2, situado na Chácara do Ponto Chic, na 

cidade de Maria da Fé/MG, tendo as seguintes divisas: ponto ou área esta que dá origem 

a uma nascente de água e que se encontra dentro da Chácara Ponto Chic. Devidamente 

registrada no CRI desta Comarca, no livro 2-B-N, Matrícula n. 10.578.  

 

AVALIAÇÃO DO BEM 1: R$ 59.581,10 (cinquenta e nove mil, quinhentos e oitenta e 

um reais e dez centavos) conforme auto de avaliação (ID. 6480513018, Pág. 110) 

atualizado pelo ICGJ-TJMG. 

 

ÔNUS BEM 1: Não há registro de ônus na matrícula do imóvel.  

 

BEM 2 – Um terreno urbano com a área de 549,24 m2, situado à rua Dom Bosco, na 

cidade de Maria da Fé/MG, tendo o terreno as seguintes medidas e confrontações: Pela 

frente confrontando com a rua Dom Bosco e mede 19,50 metros; pelo nascente 

confrontando com a Rua Projetada e mede 27,25 metros; pelos fundos confrontando com 

Francisco Teodoro da Costa e sua mulher e mede 20,75 metros e pelo poente medindo 

27,25 metros, confrontando-se o imóvel com os outorgantes vendedores. Encontra-se 

edificado no respectivo terreno um galpão com três divisões para lavagem de veículos 

automotores. Devidamente registrado no CRI da Comarca de Cristina, na matrícula n. 

5.315. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM 2: R$ 536.229,90 (quinhentos e trinta e seis mil, duzentos e 

vinte e nove reais e noventa centavos). Conforme auto de avaliação (ID. 6480513018, 

Pág. 110) atualizado pelo ICGJ-TJMG. 

 

ÔNUS BEM 2: Constam os seguintes apontamentos na matrícula 5.315 do imóvel: Em 

R4 “Hipoteca para garantia de transações comerciais. Credor: Shell, a Shell Brasil LTDA, 

Devedor: Posto São Francisco LTDA, valor da dívida R$ 151.000,00.” Em R5 “ Penhora 

referente aos autos n° 0205-10-000235-6 da Ação de Execução de Título Extrajudicial 

promovida pela Shell Brasil LTDA em face de Posto São Francisco LTDA, José Marcos 

Batista e Salete Aparecida da Costa Batista, distribuída perante a  Vara Única da comarca 

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


 
de  Cristina, valor da dívida R$ 240.885,28” Em R6 “ Penhora referente aos autos  n° 

0205-11-000262-8 da  Ação de Execução Fiscal requerida pela Fazenda Pública Federal 

em face de Posto São Francisco LTDA, em curso perante a Vara Única da comarca de 

Cristina-MG, valor da Execução R$ 42.639,17”; Em R7 “ Penhora referente aos autos n° 

0016487-9220118130205 – 0205-11-001648-7 da Ação de Execução Fiscal proposta pela 

Fazenda Pública Federal em face de Posto São Francisco LTDA, distribuída perante a 

Vara Única da Comarca de Cristina-MG, valor da dívida” Em R8 “ Penhora referente aos 

autos n° 1349-06.2011.401-3810 da Ação de Execução de Título Extrajudicial requerida 

pela Caixa Econômica Federal em face de Posto São Francisco LTDA, distribuída perante 

a 2 Vara Federal.” Em R9 “ Penhora referente aos autos n° 0250-10-001714-9 da Ação de 

Execução Fiscal requerida pela Fazenda Pública Federal em face de Posto São Francisco 

LTDA, em curso perante a Vara Única da Comarca de Cristina-MG.” 

 

BEM 3 – Duas bombas D’agua com motor de 2CV, marca Hidromar que avalio por 

R$ 300,00 cada uma 

 

AVALIAÇÃO DO BEM 3: R$ 600,00 (seiscentos reais) conforme auto de avaliação 

(ID. 6480513018, Pág. 80). 

 

BEM 4 – Um compressor de ar, marca Wayne. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM 4: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) conforme auto de 

avaliação (ID. 6480513018, Pág. 80) 

 

BEM 5 – Uma mesinha de MDF. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM 5: R$ 50,00 (cinquenta reais) conforme auto de avaliação (ID. 

6480513018, Pág. 80) 

 

BEM 6 – Uma cadeira.  

 

AVALIAÇÃO DO BEM 6: R$ 30,00 (trinta reais) conforme auto de avaliação (ID. 

6480513018, Pág. 80).  

 

LEILOEIRO: Rodrigo de Oliveira Lopes. 

 

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. 2- Os bens serão vendidos 

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 lance mínimo de arrematação 

em primeiro leilão será igual ao valor de avaliação do bem e, em segundo leilão, 

equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do bem; 4- O pagamento 

da arrematação deve ocorrer em 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, 

e os restantes 75% (setenta e cinco por cento) do preço lançado, pagos até o final do prazo 

de 15 (quinze) dias úteis mediante recolhimento em depósito judicial; 5- Havendo opção 



 
do arrematante para o pagamento do preço no prazo de 15 (quinze) dias úteis, uma vez 

não recolhido o restante de 75% (setenta e cinco por cento) do preço, no prazo concedido, 

será perdido o valor da caução em favor do exequente, conforme disposto no art. 897 do 

CPC/2015; 6- Serão admitidas propostas de aquisição do bem em prestações, sendo em 

primeiro leilão não inferior a avaliação ou em segundo leilão, quando o valor da aquisição 

proposto não poderá ser inferior a 50% (sessenta por cento) do preço de avaliação, tudo 

conforme disposto no art. 895 do CPC/2015; 7- A remuneração do leiloeiro (taxa de leilão) 

será de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, é devida pelo arrematante, ainda 

que o próprio credor, assim como de 5% do valor da proposta para aquisição em parcelas, 

devida pelo proponente; 8- Será devida a remuneração do leiloeiro (taxa de leilão) no 

equivalente a 2% 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- 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 subrogados ao preço da arrematação; 10- 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) da presente designação, com a publicação 

deste edital, caso não seja(m) encontrada(s) para intimação pessoal. Dado e passado na 

cidade de Cristina, 22 de julho de 2022. Eu, Erika Benac, Oficial Judiciária, o digitei. 

Exmo. Dr. Fabio Moreira Arantes, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cristina 

o assina. Advogados: Taciani Acerbi Campagnaro Colnago Cabral, José Clenio Ribeiro 

Mendes, Graziela Resende Carvalho Sacramento Franca, Jose Henrique Cancado 

Goncalves, Marcos Caldas Martins Chagas, Paulo Henrique de Melo Rabelo, Gil Ferreira 

de Mesquita, Dafila Bianca Camargos, Camilla Aparecida Ferreira dos Santos e Maurício 

Coimbra Guilherme Ferreira. 


