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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 
4ª VARA DO TRABALHO DE UBERLÂNDIA 

 CartPrecCiv 0010060-07.2020.5.03.0104
AUTOR: AGENOR NUNES MACIEL DIAS 
RÉU: LAPA INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 
SERVICOS S/A. 

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. 0010060-07.2020.5.03.0104, entre partes:
RECLAMANTE(S) -   AGENOR NUNES MACIEL DIAS e RECLAMADA(S) -   LAPA
INCORPORACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS S/A. fora
determinada a designação de PRAÇA E LEILÃO, onde levados a público por pregão de
vendas e arrematação, na modalidade exclusivamente eletrônica, e dados deste edital:

DATA DA PRAÇA (1º leilão): 26/07/2022, às 09h30min.
DATA DO LEILÃO (2º leilão): 26/07/2022, às 10 horas.
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(BENS): Bem registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro
de Imóveis de Uberlândia-MG, sob a matrícula n. 126.598. Um imóvel situado
nesta cidade, à Avenida Rondon Pacheco, 4355, atual Bairro Nossa Senhora
Aparecida, medindo 44,20m em linha curva, 14,15m pelo lado direito (Rua
Professor Milton Magalhães Porto), 10,50m pelo lado esquerdo (Rua Ana
Carneiro) e 44,00m pelos fundos (lotes 01 e 34 da quadra “C”), totalizando a área
de 524,31m², tudo conforme matrícula 126.598 do 1º CRI local. Edificadas no local
duas instalações, sendo uma em ruínas e a outra para funcionamento de um
estacionamento/lava jato, sem valor comercial, considerando as características do
terreno e as estruturas.
ÔNUS: AV-2: Ajuizamento de Ação de Execução por Título Extrajudicial, sob o nº
1999.38.00.036708-8, na 25ª Vara da Justiça Federal; R-5: Registro de penhora -
autos nº 5021625-06.2017.8.13.0702 da 3ª Vara Cível de Uberlândia.
TOTAL DA AVALIAÇÃO:  (um milhão, seiscentos e vinte e quatro milR$1.624.400,00
e quatrocentos reais).
LANCE MÍNIMO: Nos termos do art. 891, parágrafo único do CPC, no leilão,   se
houver, serão aceitos lances a partir do valor mínimo determinado pelo Juiz de 
R$1.299.520,00 (um milhão, duzentos e noventa e nove mil e quinhentos e vinte

 Existindo coproprietário(s) e/ou cônjuge alheio(s) à execução, nos termosreais).
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do art. 842 §§ 1º e 2º do CPC, 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.
ANOTAÇÕES AVERBADAS NA MATRÍCULA DO IMÓVEL ATÉ O DIA 02/10/2019: AV-2;
Av-3; AV-4 e R-5 (id c220984).Observação: O interessado deverá verificar junto ao
Cartório de Registro de Imóveis a existência de novas averbações após esta data.
Caberá ao interessado verificar a existência de débitos tributários e débitos de

 de condomínio, se for o caso.taxas
Havendo caberá ao arrematante o pagamento da  de 5%ARREMATAÇÃO comissão
(cinco por cento)  se bem imóvel ou de 10% (dez por cento) se bem móvel, a favor

, calculada sobre o valor da arrematação e paga   juntamente com odo leiloeiro
sinal de pagamento (parágrafo 2º do art. 888 da CLT, e art. 245 caput e §5º do
Provimento Geral Consolidado do TRT3).
Requerida , as após a praça ou leilão, remição ou adjudicação comissões do

serão respectivamente de 10% (dez por cento) sobre o valor da avaliaçãoleiloeiro 
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).
FORMA DE PAGAMENTO:

O  pagamento à vista  prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. A
apresentação da proposta parcelada   não suspende o leilão. O lance para
pagamento à vista, não poderá ser convertido em parcelado.
Os lances  de forma parcelada deverão ter  entrada de no mínimo 25% (vinte e
cinco por cento), a ser paga impreterivelmente nas 24 (vinte e quatro) horas após
a comunicação da homologação da proposta, e o remanescente em no máximo
30 (trinta) parcelas, com prestações mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30
(trinta) dias da data da arrematação e corrigidas pelo INPC, garantido por caução
idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se
tratar de imóveis. Caberá ao arrematante comprovar no dia de seu vencimento a
quitação pelo e-mail foro.uberlandia@trt3.jus.br. No caso de atraso no
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida   com as parcelas vincendas.   O inadimplemento
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face
do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser
formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação.
Na arrematação à vista, o arrematante deverá garantir o lance com o sinal
correspondente a 20% (vinte por cento) do seu valor, complementando-o
impreterivelmente nas 24 (vinte e quatro) horas subsequente ao lance, conforme
art. 888, § 4º da CLT, e o comprovante deverá ser enviado aos Leiloeiros para
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juntada pelos mesmos autos,   na mesma data. Se o arrematante não pagar
dentro de 24 (vinte e quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em
benefício da execução, o sinal, voltando à praça os bens executados.
As guias dos lances e pagamentos deverão ser emitidas pelos próprios
arrematantes ou pelo leiloeiro.

12. A praça e o leilão serão realizados pelo leiloeiro FLÁVIO CERULI,  que leiloará   os
bens pelo melhor preço que encontrar (global ou por objeto), no dia designado, na
modalidade ON-LINE, através do site www.leiloesceruli.com.br, onde os interessados
deverão habilitar para efetuar lances e  acompanhar os leilões, em tempo real.

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

UBERLANDIA/MG, 07 de junho de 2022.

MARCELO SEGATO MORAIS
Magistrado
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