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COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG - QUINTA VARA CÍVEL - EDITAL DE  LEILÃO
que será  realizado na modalidade eletrônica,  pelo site  www.leiloesuberlandia.com.br  ,   no
qual os interessados deverão se habilitar,  com antecedência, para efetuar lances “online”
para  alienação  e  arrematação  do  bem(ns)  penhorado(s)  nos  autos nº  0444628-
20.2011.8.13.0702;  Exequente: BANCO  BRADESCO  S/A;  Executado: RAUL
UMBERTO DE OLIVEIRA. O LEILÃO será realizado em única etapa, com duração de 60
(sessenta) minutos, no dia 24/06/2019, às 13h00min e encerramento às 14h00min por valor
não  inferior  a  50%  da  última  avaliação  atualizada.  IMÓVEL:  UMA GLEBA  DE
TERRAS, cercada de arame e tapumes naturais, com a área mais ou menos, de cento e oito
hectares e trinta e sete ares (108,37,00ha) de campo, situado na Fazenda RIO PRETO, lugar
denominado “VARÕES”, no município de Abadia dos Dourados-MG, desta Comarca de
Coromandel,  confrontando  com  Vicente  Fernandes  de  Oliveira,  Milton  Pereira  Diniz,
Otávio Vaz Diniz e outros. Na referida área existe as seguintes benfeitorias: curral, barracão
para ordenha, dois cômodos usados para guardar ração e produtos veterinários, duas casas
de morada, energia elétrica, além de paiol e chiqueiro abandonados. INCRA 415014007803.
Inscrita na Matrícula n.º 7.141 do livro n.º 2  Registro Geral do Cartório de Registro de
Imóveis  de  Coromandel-MG. AVALIAÇÃO JUDICIAL: R$ 1.016.960,00  (Um milhão
dezesseis mil e novecentos e sessenta reais), conforme avaliação fl. 135, atualizado para R$
1.194.102,66 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, cento e dois reais e sessenta e seis
centavos).  ÔNUS: Consta na matrícula juntada a fl. 180 a existência de ônus: R-5 Cédula
Rural  Hipotecária  n.º  200505035,  credor  Banco  Bradesco  S/A;  R-6 Cédula  Rural
Hipotecária n.º 200505034, credor Banco Bradesco S/A; R-7 Cédula Rural Hipotecária n.º
200605023, credor Banco Bradesco S/A; R-10 Hipotecária Cédula de 4ª grau, credor Banco
Bradesco S/A; R-11 Hipotecária/Alienação Fiduciária de 5ª grau, credor Banco Bradesco S/
A;  R-12  Penhora  gravada  pelo  processo  n.º  0702.11.040639-5,  proposto  pelo  Banco
Bradesco contra Posto Rio Grande do Sul Ltda;  R-13  Penhora gravada pelo processo n.º
0702.11.044462-8,  proposto  pelo  Bradesco  S/A  contra  Raul  Humberto  de  Oliveira.
DEPOSITÁRIO FIEL:  Raul  Humberto  de  Oliveira,  Av.  João XIII,  n.º  787,  Apto 600,
Santa  Maria,  Uberlândia-MG,  CEP  38.408-056.  OBSERVAÇÕES: O  interessado  em
adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, até o início do leilão, proposta
por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, atualizado pelos índices da
Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ou 80% do valor de avaliação,
também 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, expede-se e
publica-se  o  presente  Edital  na  forma  da  lei.  Uberlândia,  27 de  maio  de  2019. Eu
(Leila Gonçalves da Silva)                  Oficiala de Apoio Judicial,  subscrevo. Dr. Luís
Eusébio Camuci,                                          Juiz de Direito, o assina.


