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PJe-JT - EDITAL DE LEILÕES

 

O Exmo. Juiz Dr. VICTOR LUIZ BERTO SALOME DUTRA DA SILVA,
Juiz do Posto avançado de Piumhi, torna público que no dia 06/07/2022 às 14:00 e 14:

, na modalidade presencial na Associação Comercial e Industrial de Piumhi, à30 horas
Rua Raul Soares,386, centro em Piumhi-MG, e ainda, na modalidade ON-LINE, através
do site www.leiloesceruli.com.br, onde os interessados deverão se habilitar para
efetuar lances on-line, bem como acompanhar os leilões em tempo real, serão levados
a público por pregão de vendas e arrematação, os seguintes bens com suas respectivas
avaliações, que foram penhorados na ação acima mencionada:

Uma  propriedade  rural,  composta  por  terras  de  cerrado  e
campos, situada neste distrito e município de Guapé/MG, lugar denominado FAZENDA
JACUTINGA IV, com a área de vinte e nove hectares, trinta e dois ares e oito centiares
(29,32,08 has), inclusive benfeitorias, confrontado com propriedades que são ou foram
de  JOSÉ  DIVINO  ALVES,  CÓRREGO  DA  JACUTINGA,  RODOVIA  DA  JACUTINGA  VELHA,
GERALDO VITOR, FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, na cota 769, CLAÚDIO LARA, DAVID
EVANGELISTA LARA, VICENTE RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS.

MATRÍCULA nº 6.916, Livro nº 02, Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis de
Guapé/MG.

VALOR  TOTAL  DA  AVALIAÇÃO:  R$  3.633,000,00  (Três  milhões, seiscentos e trinta e
três reais)

Quem pretender arrematar o dito bem, deverá estar ciente que à espécie se aplicam os
preceitos da C.L.T. e CPC subsidiariamente.
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Caso não haja licitantes e nem adjudicação, fica designado 2/
leilão Leilão em 06/07/2022 às 14:30 horas na Associação Comercial e Industrial de
Piumhi, à Rua Raul Soares,386, centro em Piumhi-MG.

O(S) bem(ns), acima descrito(s), poderá(ão) ser encontrado(s)
poderá ser encontrado sob a Matrícula 6.916, Livro nº 02 REGISTRO GERAL do CRI de
GUAPÉ-MG.

As hastas públicas designadas serão realizadas pelo leiloeiro
Flávio Duarte Cerulli, JUCEMG 496, estabelecido a Av. Francisco de Paula Ferreira. 959,
Residencial Gramado - Patos de Minas - MG, fones: 34 3814 2286 e ou 34 99924 8692, e-
mail: leiloes@leiloesceruli.com.br e ou www.leiloesceruli.com.br (leilões on-line), que
ora fica nomeado.

Fixo, desde logo, comissão do leiloeiro em 5%, sobre o valor da
arrematação, a cargo do arrematante, e de 2% (dois por cento) sobre o da avaliação, no
caso de adjudicação, a cargo do adjudicante.

Em caso de remição/acordo realizado entre a publicação do
edital e a realização da hasta pública serão devidas apenas as despesas comprovadas
pelo leiloeiro com a divulgação dela, a cargo do executado.

Na hipótese de pagamento do valor da execução ou de acordo
após a realização da hasta pública com resultado positivo, o leiloeiro receberá
comissão de 5% sobre o lanço vencedor, a cargo do executado, que deverá comprovar
nos autos a sua quitação, prazo 05 dias.

A comissão devida pelo arrematante será depositada, na CEF
agência 1425/Piumhi-MG, mediante guia à disposição do Juízo, juntamente com o sinal
de que trata o artigo 888, §2º, da CLT.

As despesas/comissão devidas pelo remitente/reclamado serão
pagas no dia da remição/acordo, e a comissão devida pelo adjudicante será depositada
antes da assinatura da respectiva carta.

Desfeita a arrematação, ou deferida a remição ou adjudicação,
restituir-se-ão ao arrematante, com JCM, os valores por ele depositados.

Na hipótese de arrematação, a comissão será liberada ao
leiloeiro depois de transitada em julgado a decisão homologatória ou, de imediato, se
não complementado o valor do lanço no prazo previsto no artigo 888, §4º, da CLT.

As despesas com a transferência do bem, assim como multa e
impostos que recaírem sobre o bem praceado correrão por conta do arrematante.
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Fica o leiloeiro autorizado a fazer filmagens e fotografias, para
divulgação do(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s), inclusive através de publicação e
inserção em sites próprios, bem como a visitar o local onde se encontra(m), podendo
se fazer acompanhar de interessado(s) na arrematação.

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 VICTOR LUIZ BERTO SALOME DUTRA DA SILVA, , digitei e
assino eletronicamente o presente.

 

PIUMHI/MG, 03 de maio de 2022.

VICTOR LUIZ BERTO SALOME DUTRA DA SILVA
Magistrado
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