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- Comarca de Araguari -
Secretaria da Segunda Vara Cível

EDITAL DE LEILÃO

Autos nº 0073885-22.2011.8.13.0035
Exequente: JOSELINA DE AGUIAR NEVES
Executado: JOAO FERNANDO DE OLIVEIRA E SILVA 

Por  ordem do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari-MG, pela
presente,  fica  V.  Sª.  NOTIFICADA,  da  designação  da  PRIMEIRA  HASTA –  dia
17/11/2021 com início às 13h00min e encerramento às 14h00min pelo valor da avaliação
do bem. SEGUNDA HASTA – dia 22/11/2021 com início às 13h00min e encerramento às
14h00min pelo valor não inferior a 50% 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: Registrado na matrícula n° 38.945 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Araguari-MG, trata-se de um terreno constituído pelo lote n° 35, da quadra n° 07, com
área de 240m², medindo 10 metros de linhas de frente e fundo por 24 metros nas linhas
laterais, com frente para a Rua Coronel Póvoa, confrontando pelo lado direito com os
lotes n° 36, 37 e 38, pelo lado esquerdo com o lote n° 34, e pelo fundo com o lote n° 41. O
lote está localizado na  Rua Cel. Póvoa, nº 765, no Bairro Santa Helena, na cidade de
Araguari-MG, no qual foi construída uma casa de residência contendo dois quartos, uma
suíte, um banheiro, uma copa, uma cozinha, uma sala, uma lavanderia. Imóvel com piso de
porcelanato, garage coberta para dois carros.

AVALIAÇÃO  JUDICIAL: R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais),  conforme  Auto  de
Avaliação ao ID n° 1612829842, datado de 06/02/2020 – fl. 120 dos autos. 

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO:  R$  198.902,76  (cento  e  noventa  e  oito  mil,
novecentos e dois reais e setenta e seis centavos).

ÔNUS: 
R-2-38.945: Penhora determinada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguari-
MG, no processo de nº 0035.11.007388-5, na Ação de Execução, tendo como exequente
Joselina de Aguiar Neves e executado Joao Fernandes de Oliveira e Silva.

 DEPOSITÁRIO:  João Fernando de Oliveira e Silva, nos termos do artigo 840, §2º do
Código de Processo Civil.

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 das datas designadas para
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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- 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% da última
avaliação ou 80% do valor da avaliação atualizada, 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- 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) 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, 28 de Outubro de 2021. 
Eu, (Rodrigo de Oliveira Lopes) Leiloeiro Público nomeado por este Juízo, o subscrevi. 
Dr. Pedro Marcos Begatti, Juiz de Direito, o assina.
Advogados: Rafael de Souza Caetano, Letícia Caroline Pereira Marques, Pedro Resende,
Bruno Ribeiro. 
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