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EDITAL DE HASTA PÚBLICA

 

O Doutor SERGIO ALEXANDRE RESENDE NUNES, Juiz da Vara do
, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiveremTrabalho de Patrocínio

conhecimento que, nos autos do processo nº   0010547-54.2017.5.03.0080, entre  JANIO
MARTINS DE SOUSA e OUTROS (autores) e CERAMICA CRUZADO LTDA, M C INDUSTRIA
CERAMICA LTDA - EPP , ARTUR ROSA PENA JUNIOR, FERNANDO AUGUSTO TEODORO
PENA (réus), torna público que, no auditório do leiloeirono dia 01.07.2022, às 14h30, 
na Avenida Marabá, 540, Bela Vista, Patos de Minas, nas modalidades presencial e on-
line, através do site www.leiloesceruli.com.br, onde os interessados deverão se
habilitar para efetuar lances on-line e acompanhar os leilões em tempo real, o seguinte
bem, com sua respectiva avaliação:

. Uma gleba de terras com a área de 07,47,87 ha (sete hectares
quarenta e sete ares e oitenta e sete centiares) sendo 01,00,00 ha de cultura e 06,47,87
ha de campos, situada na Fazenda FIGUEIRA / RIACHO, lugar JUVÊNCIO MACHADO, no
município de Coromandel-MG, matrícula n. 18.832, do Livro nº 2 Registro Geral no
Ofício de Registro de Imóveis de Coromandel/MG, avaliada  em R$44.872,20 (quarenta
e quatro mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

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

OBSERVAÇÕES:

a) o desmembramento e regularização da área objeto de
arrematação perante o SRI, demais órgãos competentes e o réu correrão por conta do
arrematante;

b) caso necessária, para desmembrar a área arrematada, a ação
de divisão (CPC, arts. 569 a 598) deverá ser proposta pelo arrematante no juízo
competente;
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c) a praça e leilão serão realizados no auditório do leiloeiro na
Avenida Marabá, 540, Bela Vista, Patos de Minas, nas modalidades presencial e on-line,
através do site www.leiloesceruli.com.br. onde os interessados deverão se habilitar
para efetuar lances on-line e acompanhar os leilões em tempo real.

1) Havendo arrematação, a comissão do leiloeiro será de 5%
(cinco por cento);

2) Caso não haja licitantes e nem adjudicação, fica designado
leilão para o mesmo dia e local, a partir das 15h.

3) Valor da avaliação: R$44.872,20 (quarenta e quatro mil
oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

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.

PATROCINIO/MG, 23 de maio de 2022.

CRISTINIA AVILA DE QUEIROZ TEIXEIRA
Diretor de Secretaria
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