
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA
ATSum 0011189-13.2018.5.03.0041
AUTOR: JEOVANE MAGELA DE OLIVEIRA
RÉU: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO JOSE LTDA E OUTROS (2)

EDITAL DE PRAÇA E LEILÃO

 

O(A) Doutor(a) VANELI CRISTINE SILVA DE MATTOS, Juiz(íza) da 1ª Vara do trabalho de
, FAZ SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que, nos autosUberaba

do processo nº  0011189-13.2018.5.03.0041 , entre partes:  AUTOR: JEOVANE MAGELA DE
OLIVEIRA autor, e RÉU: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAO JOSE LTDA e outros, 
(2), ficam  por meio deste, torna público que no dia 10/11/2020, às 11:00 horas, NA
MODALIDADE ON-LINE (eletrônico), através do site www.leiloesceruli.com.br, onde os
interessados deverão se habilitar para efetuar lances on-line, bem como acompanhar os leilões
em tempo real  e serão levados a público por pregão de vendas e arrematação, os seguintes
bens com suas respectivas avaliações e, caso não haja licitantes e nem adjudicação, fica
designado leilão para o mesmo  dia, às 11:30 horas:

(ID  d689bca)

1. Imóveis situados nesta cidade, à Rua Santo Antônio, n. 12 e 20 e nos fundos do prédio n. 20
da Rua Santo Antônio, com as seguintes características e confrontações:

A) Um imóvel situado à Rua Santo Antônio, 12, que se constitui de um prédio de 02 pavilhões,
sendo o primeiro com um e o segundo com 03 pavimentos, ambos construídos de tijolos e
concreto, assoalhados, tagueados, ladrilhados, com apartamentos, quartos, consultórios, sala de
operações, sala de curativos, sala de raio X, enfermarias, refeitório e todas as dependências
necessárias a um estabelecimento deste gênero, com instalações elétricas e sanitárias, rampa
para entrada de carros na frente, com diversas pequenas construções e benfeitorias e o
respectivo terreno assim caracterizado: 37 m na Rua Santo Antônio, 63,60 m de fundo, havendo
no fundo do terreno um dente que mede 29,60 m de comprimento com 06 m de fundos com
largura no meio de 36 m mais um terreno anexo dando frente pra a Rua Carlos Rodrigues da
Cunha, medindo 04 m neste rua e 50 m de fundos, confrontando com todo o terreno por seus
diferentes lados com as ruas Santo Antônio e Carlos Rodrigues da Cunha e com propriedades de
Dona Ana de Oliveira Machado e Dona Maria Matilde Santo, Rita Machado Borges e José
Caetano Borges, havido conforme título registrado sob n. 13.273, em 04/12/1941 no CRI 1°Ofício;
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B) - Um imóvel situado nesta cidade à Rua Santo Antônio, 20, constituído de uma casa de
morada, coberta de telhas francesa, com 14 cômodos, assoalhados e ladrilhados, tendo nos
fundos dependências para despejo e o respectivo terreno medindo 21,20 m de frente, 73 m de
um lado, 74,40 m do outro lado e 24 m de largura nos fundos, confrontando com Hospital São
José, Aluízio de Oliveira Machado, Ester Sabino de Freitas e Dr. Lauro Fontoura ou seus
sucessores, havido conforme títulos registrado sob n. 1.4717 e 1.1418, em 02/03/1967 no CRI do
1°Ofício.

C) - Um ióvel situado nesta cidade, nos fundos do prédio nº 20 da rua Santo Antônio, constituído
de  um terreno de forma irregular sem frente para a rua, medindo 05 metros e 30 centímetros e
32 metros e 66 centímetros nas duas faces de divisa com dona Ana de Oliveira Machado e 19
metros e meio e 14 metros e 60 centímetros nas duas faces de divisa com o Dr. José Humberto
Rodrigues da Cunha, distante 41 metros e 87 centímetros da rua Santo Antônio, confrontando
por seus diferentes lados com Doutor José Humberto Rodrigues da Cunha e Dona Ana de
Oliveira Machado, havido conforme título registrado sob o número 25.705, em 05/04/1951, no 1º
CRI local e de todos os bens imóveis, arsenal cirúrgico, instalações, aparelhos e acessórios
hospitalares, todo o acervo da rouparia e tapeçaria constantes do Inventário Físico da Casa de
Saúde São José, levantado em 31/12/1972, descritos na presente escritura.

GRAVAMES:

Matrícula: 10.752 do Cartório de Registro de Imóveis - 2º Ofício de Uberaba-MG.

Averbação 1 - Penhora de imóvel, Processo 1848-38.2016.4.01.3802;

Averbação 2 - Penhora do imóvel , Processo 568-95.2017.4.01.3802;

Averbação 3 - Indisponibilidade do imóvel em virtude da averbação 2;

Averbação 4 - Penhora do imóvel, Processo 550-74.2017.4.01.3802;

Averbação 5 - Indisponibilidade do imóvel em virtude da averbação 4;

Averbação 6 - Penhora do imóvel, Processo 7499-51.2016.4.01.3802 e

Averbação 7 - Indisponibilidade do imóvel em virtude da averbação 6.

2) - Um imóvel situado nesta cidade, à Rua Carlos Rodrigues da Cunha, 27, que constitui de um
prédio residencial, com suas instalações, obras anexas, dependências e equipamentos gerais e
o seu respectivo terreno, medindo 16 metros de frente por 46 metros e 38 centímetros de
fundos,  confrontando por um lado com o Hospital São José, por outro lado com Leôncio Galdino
de Carvalho e José Machado Borges ou seus sucessores e pelo fundo com o referido Hospital.

Matrícula : 10511 do Cartório de registro de Imóveis - 2º Ofício de Uberaba/MG.
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3) - Um imóvel situado nesta cidade, à Rua Carlos Rodrigues da Cunha,  nº 33, que se constitui
de uma casa residencial, composta de varanda, sala de visitas, sala de estar, três quartos, quarto
de banho, copa, cozinha e WC de empregada, com total de 1112 metros quadrados e o seu
respectivo terreno, constituído por lote e quarteirão sem número de formato poligonal
irregular, com a área de 210 metros quadrados, medindo 4 metros de frente para a citada via
pública, 24 metros  e 83 centímetros de um lado, confrontando com Ester Sabino de Oliveira; do
outro lado, em linha quebrada, partindo dos fundos, mede, respectivamente, 04 metros e 15
centímetros, 03 metros e 30 centímetros, 06 metros e 45 centímetros, 03 metros e 70
centímetros, 02 metros, 03 metros e 69 centímetros, 03 metros e 05 centímetros, 01 metro e 30
centímetros, 04 metros e 80 centímetros, 03 metros e 20 centímetros e 09 metros e 90
centímetros, confrontando em todos os lances com Doutor Lauro Savastano Fontoura, e 12
metros e 60 centímetros de largura nos fundos, confrontando com Humberto Rodrigues da
Cunha e Lauro Fontoura.

Matrícula : 60.670 do Cartório de Registro de Imóveis - 2º Ofício de Uberaba/MG.

R-1 - 60.670 - Arrolamento do imóvel

Endereço Atualizado: Rua Santo Antônio, 62, Centro, Uberaba-MG.

Identificação PMU: 411.0404.003.001.

Benfeitorias: Conforme informação da PMU existe uma área construída de 3.093,96m² nos
terrenos supracitados, e os terrenos registrados no CRI 2°Ofício, com matrículas n. 17.430,
10.511, 60.670 e 10.752 os quais formam uma unidade.

Avaliação: R$6.566.933,30(seis milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e
trinta e três reais e trinta centavos).

 

( I D  7 5 6 e 1 3 3 )
 

- Um imóvel situado nesta cidade, à Rua Carlos Rodrigues da Cunha, n.  203, que se constitui de
um prédio residencial composto de 04 quartos, sala, copa, cozinha, hall, banheiro e dispensa e
nos fundos, uma pequena dependência com quarto de empregada e lavatório, com área total
construída de 156,80 m² e o respectivo terreno constituído por lote e quarteirão sem número, de
formato irregular, com área de 210,57 m², medindo 13,51 m de frente para citada via pública;
pelo lado direito, em linha quebrada de 03 segmentos, mede 09,62 m, 01,80 m e 08,30 m
confrontando em todos os lances com Casa de Saúde São José; pelo lado esquerdo, 19,50 m,
confrontando com Lauro Fontoura Júnior e pelos fundos, por uma linha quebrada em 05
segmentos, mede , a partir do lado direito para esquerda, 03,80 m, 03,83 m, 02,01 e 04,43 m,
confrontando com Casa de Saúde São José.
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Matrícula: 17.430, Cartório de Registro de Imóveis do 2°Ofício.

Endereço atualizado: Rua Carlos Rodrigues da Cunha, 203, Centro, Uberaba-MG.

Identificação PMU: 411.0404.022.001

Avaliação: R$193.333,33 (Cento e noventa e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e
três centavos).

OBSERVAÇÃO: A teor do disposto no §1º do art. 895 do CPC - aplicável à espécie por
força dos artigos 8º (§1º) e 769º da CLT, bem como do art. 3º, inciso XX, da IN 39/2016 do c.
TST-, na alienação do bem penhorado, a proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de
pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante
parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de
móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis.

Quem pretender arrematar os ditos bens, deverá estar ciente que à espécie se aplicam os
prece i tos  da  C .L .T .  e  CPC subs id ia r iamen te .

Nomeia-se como leiloeiro oficial o Sr. ISAIAS ROSA RAMOS JÚNIOR, fixando-se seus
honorários em 5% sobre o valor da arrematação ou adjudicação sobre  bens imóveis e em 10%
sobre bens móveis, a cargo da parte interessada (Instrução Normativa SRF/ONRC 83/1999).

Fica o reclamante advertido quanto à necessidade de seu comparecimento a estes atos
processuais, a fim de possibilitar-lhe o pedido de adjudicação, se assim for de seu interesse.

Eu, servidor(a) André Luis Vieira, pelo(a) Secretário(a) Luciana Alves Bezerra Ramos, subscrevi
o presente edital para publicação (Ato Conjunto TST.CSJT.GP nº 15/2008, art. 6º) aos 14 dias do
mês de setembro de 2020. Ass. Dra. VANELI CRISTINE SILVA DE MATTOS - Juíza do Trabalho.

  

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. UBERABA/MG, 14 de 
setembro de 2020. Eu, _______________ ANDRE LUIS VIEIRA, cargo digitei, e assino o 
presente.
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UBERABA/MG, 14 de setembro de 2020.

 

ANDRE LUIS VIEIRA
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