
- Comarca de Uberlândia -

Secretaria da Quinta Vara Cível

COMARCA DE  UBERLÂNDIA-MG -  QUINTA VARA CÍVEL -  EDITAL DE
LEILÃO  que  será  realizado  na  modalidade  eletrônica,  através  do  site
www.leiloesuberlandia.com.br;  onde  os  interessados  deverão  se  habilitar  com
antecedência  para  efetuar  lances  online  para  alienação e  arrematação do bem(ns)
penhorado(s)  no  Processo nº 2785820-93.2006.8.13.0702  Exequente: EMERSON
MARTINS  DO  NASCIMENTO  Executado: LUCIANE  LEITE  ZOCCOLI.  O
LEILÃO  será  realizado  em  única  etapa  com  duração  mínima  de  60  (sessenta)
minutos com início no dia  28 de março de 2019, às 13h00min e encerramento às
14h00min do BEM: Um imóvel situado nesta cidade, na Rua Olga Melo Silva n.º 64,
bairro  Jardim Patrícia,  designado  por  lote  n.º  31  da  quadra  n.º  23,  medindo  dez
(10,00) metros de frente e aos fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de extensão
dos lados, com a área de 250,00m²; confrontando pela frente com antiga Rua 341,
pelo lado direito com o lote n.º 32, pelo lado esquerdo com o lote n.º 30, e aos fundos
com  o  lote  n.º  23,  com  todas  as  suas  dependências  e  benfeitorias  descritas
minuciosamente no Laudo de Avaliação fl. 127. Inscrito na matrícula 46.704 do 2ª
Cartório de Registro de Imóveis de Uberlândia-MG. AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00
(duzentos e vinte mil reais), conforme auto avaliação de fls. 127. OBSERVAÇÕES:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar até o
início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; até o início
da  segunda  etapa,  proposta  por  valor  que  não  seja  inferior  a  50% do  valor  de
avaliação atualizado pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de
MG; ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz.
Fica(m)  o(s)  Executado(s)  acima  identificado(s),  devidamente  INTIMADO(S)  da
presente designação, com a publicação deste edital, caso não seja(m) encontrada(s)
para intimação pessoal. Assim, expediu-se e publicou-se o presente Edital na forma
da lei. Uberlândia, 26 de fevereiro de 2019. Eu          (Leila Gonçalves da Silva)
Oficiala de apoio Judicial, o subscrevi.              Dr. Luís Eusébio Camuci, Juiz de
Direito, o assina.


