
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
VARA DO TRABALHO DE FRUTAL 

 ATOrd 0010383-84.2019.5.03.0156
AUTOR: APARECIDA RIBEIRO DA SILVA 
RÉU: ESPÓLIO DE JOSÉ MACHADO DIAS, REPRESENTADO POR SEU 
INVENTARIANTE DENILSON BERNARDES DA SILVA 

EDITAL HASTA PÚBLICA

A Doutora ALESSANDRA JUNQUEIRA FRANCO, Juíza da Vara do
, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiveremTrabalho de Frutal

conhecimento que, nos autos do processo nº , entre partes:0010383-84.2019.5.03.0156
AUTOR: APARECIDA RIBEIRO DA SILVA e , RÉU: ESPÓLIO DE JOSÉ MACHADO DIAS,

 que no dia representado por seu inventariante DENILSON BERNARDES DA SILVA, 08/02
serão levados a público por pregão de vendas e arrematação, os/2022, às 15h30min., 

seguintes bens com suas respectivas avaliações:

- UM IMÓVEL URBANO de matrícula nº 24.845, constituído de
 sendo: PAVIMENTO TÉRREO: Páteo, dois banheiros, oficina,UM PRÉDIO COMERCIAL,

copa, comércio, com área de 87,80m2. PAVIMENTO SUPERIOR: banheiro, depósito
/Peças, área de 58,26m2; num total composto pelos dois pavimentos de área
construída de 146,06m2; construída de tijolos, coberto com Estrutura Metálica, forro de
laje, reboco paulista desempenado, piso de cerâmica, pintura em látex, contendo
instalações de água, luz e esgoto, localizado na Avenida Euvaldo Lodi, n 67, nesta
cidade de Frutal, sendo que o terreno contém área total de 93,50 m², tudo conforme
registros na matrícula do imóvel, de propriedade de José Machado Dias, casado com
Helenice de Lourdes Bernardes Dias, pelo regime de comunhão universal de bens
anterior à lei 6515/1977.

Possuidor: No imóvel, segundo informações obtidas junto aos
empregados, no local está estabelecida uma loja de variedades do herdeiro e
representante do espólio Sr. Denilson Bernardes da Silva.

Valor da avaliação: R$422.00,00  (quatrocentos e vinte e dois mil
reias). 

Registro que o leilão será realizado EXCLUSIVAMENTE ON-LINE,
no site do leiloeiro - www.leiloesceruli.com.br.

A comissão do leiloeiro, em caso de arrematação, será de 5%
(bens imóveis) ou 10% (bens móveis) sobre o valor do maior lanço, a ser depositado em
Juízo pelo arrematante, e de 2% sobre o valor da avaliação, a cargo da executada, caso
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haja remição ou acordo. Não será aceito preço vil, entendido como tal, valor inferior a
50% da avaliação. 

Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá estar ciente
que à espécie se aplicam os preceitos da CLT e CPC subsidiariamente. 

Caso não haja licitantes e nem adjudicação, fica designado leilão
para o dia 08/02/2022 a partir das 16 horas, ON-LINE , no site do leiloeiro “www.
leiloesceruli.com.br”

ATENÇÃO: OBSERVAR SE HÁ CREDORES, SENDO O BEM OBJETO
DE GARANTIA.

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

FRUTAL/MG, 22 de novembro de 2021.

ALESSANDRA JUNQUEIRA FRANCO
Magistrado
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