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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
VARA DO TRABALHO DE FRUTAL
ATOrd 0010127-78.2018.5.03.0156
AUTOR: DENILSON ABREU DINIZ E OUTROS (5)
RÉU: ELIEBER CAMPOS FERNANDES E OUTROS (2)

EDITAL HASTA PÚBLICA 

A  Doutora THAISA  SANTANA SOUZA SCHNEIDER,  Juíza da Vara do Trabalho  de Frutal,

FAZ SABER a quantos  o presente virem ou dele tiverem  conhecimento que, nos autos do

 entre partes: AUTOR:  DENILSON ABREU DINIZ eprocesso  nº 0010127-78.2018.5.03.0156,

outros (4) e  e outros, que RÉU: ELIEBER CAMPOS FERNANDES - CPF: 141.918.698-17 no

, dia 09/12/2020, às 15:30 horas de modo exclusivamente online, pelo site do leiloeiro (www.

, serão levados a público por  pregão de vendas e arrematação, osleiloesceruli.com.br)

seguintes bens com suas respectivas avaliações:

- Imóvel  1 - Um terreno  urbano de matrícula  38.747, do Cartório de  Registro de Imóveis de

Frutal-MG,  localizado na Avenida Juquinha Ganha  Pouco, loteamento denominado “Universe

Residencial Plaza”, nesta cidade de Frutal-MG, contendo a área total de 781,18 M2 (Setecentos

e oitenta e um metros e dezoito centímetros quadrados), composto do LOTE 03 (três), da quadra

10 (dez), dentro das seguintes medidas e confrontações: pela frente 20,00 metros confrontando

com  a Avenida Juquinha Ganha Pouco; pela lateral direita, 38,50 metros confrontando com o

LOTE 04;pela lateral esquerda 39,57 metros confrontando com o LOTE 03-B; e pelos fundos

20,025 metros confrontando com a divisa do loteamento, conforme descrito no tópico “IMÓVEL”

nas folhas 01 da matrícula  38.747, do Cartório de Registro de Imóveis de Frutal-MG, sendo o

imóvel de propriedade do executado Elieber Campos Fernandes, casado com Kátia Cristina Silva

Fernandez, pelo regime de comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77.

-  Imóvel  2 - Um  terreno urbano  de matrícula 37.241, do  Cartório de Registro de Imóveis  de

Frutal-MG, localizado na Avenida  Juquinha Ganha Pouco, loteamento denominado  “Universe

Residencial Plaza”, nesta cidade de Frutal-MG, contendo a área total de 382,69 M2 (Trezentos e

oitenta  e dois metros e sessenta e nove centímetros quadrados), composto do LOTE 04-B, da

quadra 10 (dez), dentro  das seguintes medidas e confrontações: pela frente 10,00 metros

confrontando com a Avenida Juquinha Ganha   Pouco; pelo lado direito, 38,00 metros

confrontando com o LOTE 04-A; pelo lado esquerdo 38,50 metros confrontando com o LOTE 03;

e  pelos fundos 10,01 metros confrontando com a divisa de patrimônio, conforme descrito no

tópico “IMÓVEL” na folhas 01 da matrícula 37.241, do Cartório de Registro de Imóveis de Frutal-

MG, sendo o imóvel de propriedade do executado Elieber Campos Fernandes, casado com Kátia

Cristina Silva Fernandez, pelo regime de comunhão parcial de bens, na vigência da lei 6.515/77. 
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Na  área  de ambos  os terrenos  foi edificada  uma casa residencial  e um prédio comercial  com

área total construída  de 466,88 m2, sendo um galpão  no piso inferior de estrutura metálica  de

área 298,58 m2, uma área comercial de  84,15 m2 no piso inferior e uma área residencial  de

84,15 m2 no pavimento superior, constituindo-se essa  área de 168,30 m2 de um sobrado,

conforme AV-5, de 08/10/2013,   da matrícula 38.747, nos seguintes termos: “... Pelos

proprietários Elieber Campos Fernandes e Kátia Cristina Silva Fernandes, arquivado neste ofício,

faz-se a presente averbação para constar que no terreno objeto da presente matrícula nº 38.747,

edificaram   com área construída de UMA CASA RESIDENCIAL E UM PRÉDIO COMERCIAL,

466,68 m2, sendo GALPÃO (Pav, inferior) com: 298,58 m2, Comercial(Pav. Inferior): 84,15 m2 e

Residencial (Pav. Superior) com: 84,15 m2, localizados na Avenida Juquinha Ganha Pouco, 423,

nesta cidade e Comarca de Frutal-MG....”

 

AVALIAÇÃO TOTAL DO IMÓVEL: R$440.000,00(quatrocentos e quarenta mil reais)

 

OCUPAÇÃO: Conforme certidão do oficial de justiça de id eabbcfa, o executado reside no

imóvel.

 

MANIFESTAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA: Conforme determinado no despacho de id

88dc7f6, manifesto-me informando que foram penhorados dois terrenos, o de matrícula 38.747

de 781,18 m2 e o de matrícula 37.241 de 382,69 m2. Os dois terrenos são contíguos e, em suas

respectivas áreas, foram edificadas as construções descritas no auto de penhora, perfazendo,

como verificado no local, um único terreno de 1.163,87 m2 de área, cercado por muros e paredes

de construções vizinhas, sem contudo haver junto ao C.R.I. unificação das referidas matrículas.

Como as construções mencionadas encontram-se sobre a área do terreno de matrícula 38.241 e

do terreno de matrícula 38.747, não vislumbro viabilidade de avaliação de cada um dos terrenos

separadamente, uma vez que não há independência dos terrenos e das áreas construídas.

Importante considerar a hipótese mencionada no auto de penhora de que o executado teria

averbado as construções no terreno de matrícula 38.747 e efetivamente construído o sobrado e a

cobertura/galpão preponderantemente no terreno de matrícula 38.241, embora tais construções

se estendam na área do terreno de matrícula 38.747.

Por outro lado, conforme destinação constante da matrícula 38.747 (averbação da construção),

trata-se o prédio de um sobrado com dois pavimentos, sendo o piso térreo destinado a área

comercial e o piso superior destinado a residência, sendo que eventual divisão do sobrado, para

contemplar diferentes proprietários de forma cômoda, deveria por certo ser precedida de estudo

Assinado eletronicamente por: ANTONIO DONIZETTI MARTINS - Juntado em: 12/11/2020 19:48:11 - d4b386d



técnico na área para verificar a viabilidade técnica de tal divisão, sendo que a cobertura/galpão

teria de permanecer atrelada, a princípio, por afinidade e por encontra-se ao fundos dos terrenos,

com o prédio comercial.

Não obstante tais considerações, poderia haver estudo técnico na área com o fim de encontrar

formas viáveis de divisão do referido imóvel, considerando as questões práticas para o uso e

questões legais e regulamentares junto aos órgãos públicos.

Pelo exposto, ainda que baseado no conhecimento cotidiano, opino pela realização da avaliação

de forma integral dos terrenos penhorados, uma vez que a viabilidade técnica da divisão deve

ser primeiramente verificada, indicadas as áreas passíveis de desmembramento, para posterior

avaliação do imóvel em partes fracionadas.

Gravames do imóvel matrícula 38.747: 

1) No registro R-6 da matrícula 38.747, consta hipoteca do imóvel em primeiro grau; 

2) Na matrícula 38.747 constam diversas averbações de ajuizamento de execução, como segue:

AV-8, AV-9, AV-10, AV-11; 

3) Na matrícula 38.747 constam diversas averbações premonitórias de ação de execução, como

segue: AV-13, AV-14; 

Gravames do imóvel matrícula 37.241: 

1) Na matrícula 38.747 consta averbação de penhora do imóvel no AV-16; 

2) No registro R-3 da matrícula 37.241, consta hipoteca do imóvel em primeiro grau; 

3) Na matricula 37.241 constam diversas averbações de ajuizamento de execução, como segue:

AV-4, AV-5, AV-6, AV-7, AV-8;

 4) Na matrícula 37.241 constam diversas averbações premonitória de ação de execução, como

segue: AV-9, AV-10.

A  comissão  do leiloeiro,  em caso de arrematação,  será de 5% (bens imóveis)  ou 10% (bens

móveis) sobre o  valor do maior lanço, a ser depositado  em Juízo pelo arrematante, e de 2%

sobre o valor da avaliação, a cargo da executada, caso haja remição ou acordo. Não será aceito

preço vil, entendido como tal, valor inferior a 50% da avaliação.

Quem  pretender  arrematar os  ditos bens, deverá  estar ciente que à espécie  se aplicam os

preceitos da CLT e CPC subsidiariamente. 

Caso não haja licitantes, fica, desde já, designado leilão para o mesmo dia, às 16h00

horas, no mesmo endereço eletrônico (www.leiloesceruli.com.br).
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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, ANTONIO DONIZETTI MARTINS digitei, e assino o presente.

FRUTAL/MG, 12 de novembro de 2020.

 

ANTONIO DONIZETTI MARTINS
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