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EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO

 

O(A) Doutor(a) MARCELO SEGATO MORAIS, Juiz(a) da 4a Vara do
Trabalho de Uberlândia, FAZ SABER E TORNA PÚBLICO quantos o presente virem ou
dele tiverem conhecimento que, nos autos do processo n.  0010497-48.2020.5.03.0104,
entre partes: RECLAMANTE(S) -  AUTOR: TAISSA DA SILVA e RECLAMADA(S) ROTAS DE
VIACAO DO TRIANGULO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL, NACIONAL EXPRESSO LTDA, NACIONAL PARTICIPACOES LTDA, FABIO
ANTONIO POZZI, ATAIDES DE DEUS VIEIRA POZZI, ZELMA BRAZ DE QUEIROZ
VIEIRA   que, no dia 26/10/2021 a partir das 9h30min, na Av. Cesário Alvim, n. 3200,
nesta, serão levados a público por pregão de vendas e arrematação, o seguinte bem,
com sua respectiva avaliação:

  Matricula CRI 7523 do 1º OF, sendo um terreno nesta cidade de
Uberlândia-MG, no Bairro Jardim Altamira, situado na Av. Nicomedes Alves dos Santos, s
/n, designado por lote 05 da quadra 36, medindo 20m de frente e aos fundos, por 50m
de extensão dos lados, com área total de 1000m quadrados.

Total da avaliação: R$1.500.000,00

Observações:

1) À praça e leilão serão levados a público pelo leiloeiro FLÁVIO
CERULI, designado pelo Juízo, que leiloará    os bens pelo melhor preço que encontrar
(global ou por objeto), no dia designado, no Fórum da Justiça do Trabalho de
Uberlândia, na Av. Cesário Alvim, n. 3.200, na modalidade ON-LINE e PRESENCIAL,
através do site , onde os interessados deverão habilitar parawww.leiloesceruli.com.br
efetuar lances on-line, bem como, acompanhar os leilões em tempo real.

OBS: Os leilões serão realizados, a princípio, online e presencial,
concomitantemente. Caso ainda estejam vigentes as medidas adotadas em razão da
Covid-19, os leilões serão realizados exclusivamente on-line através do site do leiloeiro,
www.leiloesceruli.com.br, permanecendo as datas inalteradas.
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2) Havendo arrematação caberá ao arrematante o pagamento
da comissão de 5% (cinco por cento)  se bem imóvel ou de 10% (dez por cento) se bem
móvel, a favor do leiloeiro, calculada sobre o valor da arrematação e paga  juntamente
com o sinal de pagamento (parágrafo 2o. do art. 888 da CLT, e art.245 caput e §5º do
provimento Geral Consolidado do TRT3).

3) Requerida após a praça ou leilão, remição ou adjudicação, as
comissões do leiloeiro serão respectivamente de 10% (dez por cento) sobre o valor da
avaliação e 5% (cinco por cento) sobre o valor da adjudicação   e serão pagas
respectivamente pelo remitente (no dia da remição) e pelo adjudicante (antes da
assinatura do auto).

4) Nos termos do art.891, parágrafo único do CPC, fica fixado o
    mínimo para lance o   valor de R$750.000,00 (de acordo com o despacho id 12d69be).  

5) Nos termos do art. 842 §§ 1º e 2º do CPC, caso o bem
penhorado possua coproprietário ou cônjuge não executado, ficará reservada aos
mesmos a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. E, não
será   levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor
auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à  execução, o
correspondente à sua quota-parte, calculado sobre o valor da avaliação.

Caso não haja licitantes e nem adjucantes, fica designado leilão
para o dia 26/10/2021, a partir das 10horas.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
passado o presente edital, que será  publicado e afixado no local de costume, na sede
desta Vara. 

UBERLANDIA/MG, 22 de julho de 2021.

LEONARDO AVILA DE OLIVEIRA NETO SCHMIDT
Servidor
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