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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO
1ª VARA DO TRABALHO DE UBERABA
ATOrd 0011195-25.2015.5.03.0041
AUTOR: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS
RÉU: TUBERTINO FERREIRA RIOS

EDITAL DE CITAÇÃO

 

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 autos Uberaba

do processo nº  0011195-25.2015.5.03.0041 , entre partes:  AUTOR: ANTONIO FERREIRA DOS 

SANTOS autor, e RÉU: TUBERTINO FERREIRA RIOS , 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:

Um terreno com benfeitorias, situado nesta cidade, no Jardim Novo Horizonte, à Rua 

Oriente, nº 209, formado pelo lote 21 da quadra 10, medindo doze (12) metros de frente 

para a citada Rua Oriente, vinte e três (23) metros e cinquenta (50) centímetros nas 

laterais, confrontando com os lotes 19 e 23 e doze (12) metros de largura nos fundos, 

confrontando com o lote 22, distante 10 metros da Avenida Alexandre Barbosa, tudo 

conforme matrícula 23.533, Ficha 001, 1º Ofício Registro de Imóveis de Uberaba-MG. 

Sobre o referido terreno foi ocnstruído uma casa que conta com quatro suítes, uma sala de 

dois ambientes, um lavabo, cozinha, lavanderia, garagem coberta para dois carros e um 

quarto extra nos fundos, com banheiro.

TOTAL DA REAVALIAÇÃO: R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

 

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%
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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 30 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, 30 de 

setembro de 2020. Eu, _______________ ANDRE LUIS VIEIRA, cargo digitei, e assino o 

presente.

UBERABA/MG, 30 de setembro de 2020.

 

ANDRE LUIS VIEIRA
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