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Comarca de Rio Paranaíba/MG -Edital de Hasta Pública -ODr.Luís Mário Leal Salvador Caetano -Juizde 

Direito da Vara Única da Comarca de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais, no exercício do cargo, na 

forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 

será levado a leilão públicoeletrônico (online)na plataforma www.dilsonmoreira.com.brnodia14/09/2021às 

14 horas, pelo Leiloeiro Público Oficial, Dilson MarcosMoreira,CPF 407.784.526-20, com escritório na 

Av. Raja Gabaglia, nº 4.697, bairro Santa Lúcia em Belo Horizonte/MG, telefone (31) 3344-0060, e-mail 

contato@dilsonmoreira.com.br, devidamente registrado na JUCEMGsob nº 267e credenciado no sistema 

AJ do TJMG,conforme instruções da Portaria Conjunta nº 772/PR/2018, e atendendo as prerrogativas e 

obrigações nela inseridas,devidamente nomeado peloMM. Juiz deDireito da Vara Única da Comarca de 

Rio Paranaíba/MG., os bensabaixorelacionadospenhoradosna Açãode Execuçãoque a Cooperativa Regional 

de Cafeicultores em Guaxupé Ltda, COOXUPEE, move contraAntônio Jeronimo de Souza e outros,no 

processo nº 0012726.80.2005.8.13.0555, por preço igual ou superior ao da avaliação de R$ 

176.962,50(cento e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), 

osbensimóveis, descritose caracterizados:1)Umimóvel rural com 07.26.00 hectares de campos de 3ª, sem 

benfeitorias, situado na Fazenda Bom Jardim e Água Grande, conforme o R-3, matrícula 106, do CRI de 

Rio Paranaíba/MG. O imóvel em questão apresenta terreno bastante acidentado, não mecanizável, com 

terra tipo Toá, desprovido de energia elétrica e de água, com presença de erosão, existe alguns 

eucaliptosplantados no local, contudo, não desenvolveram adequadamente, possuindo pouco ou nenhum 

valor comercial, fica distante aproximadamente três quilômetros da sede da comarca de Rio Paranaíba, 

avaliaçãodo hectareR$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que o valor total da área de 07.26.00 

hectares é R$ 18.150,00 ( dezoito mil, cento e cinquenta reais).2) Um imóvel rural denominado Fazenda 

Cascudo e Bom Jardim, com área de 25.41.00 hectares, sendo 02.03.00 hectares de cultura e 23.38.00 

hectares de campo, sem benfeitorias, situado no município de Rio Paranaíba/MG, conforme R-4, matrícula 

2.619, livro 2-RG, do CRI de Rio Paranaíba/MG. O imóvel em questão apresenta terreno 

acidentadoformado por campo e vegetação nativa, com terras não mecanizáveis e impróprias para a 

agricultura, propícias apenas para criação de gado, não apresenta energia elétrica e nem água, com presença 

de erosão no local, fica distante cerca de três quilômetros da sede da comarca de Rio Paranaíba/MG., 

avaliaçãodo hectare R$ 6.250,00 (seis mil, duzentos e cinquenta reais), sendo que o valor total da área de 

25.41.00 hectares é R$ 158.812,50 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e doze reais e cinquenta 

centavos), A arrematação far-se-áà vista,devendo o pagamento ser efetuado mediante guia de depósito 

judicial vinculada aos autos ou parcelado conforme os termos do art. 895, do CPC, acrescido da comissão 

de 5% do leiloeiro,paga pelo arrematante, ou2% sobre o valor atualizado do bem a ser paga pelo 

adjudicante ou ainda 2% sobre o valor atualizado do bem em caso de remição ou acordo, a ser paga pelo 

executado.Não sendoo bemarrematado em 1º Leilão, fica desde já marcado o2º e Último público 

leilãoeletrônico (online)na plataforma www.dilsonmoreira.com.brpara odia 29/09/2021, às 14:00 horas, no 

qual o bem penhoradopoderáser arrematadospor preço igual ou superior a 50% da avaliação, conforme art. 

891, parágrafo único,do CPC. O leilão já está disponível no sistema on-line, devendo os interessados pré-

cadastrarem no site acima, para receberem a senha de acesso e automaticamente estarão vinculadas aos 

termos de adesão do leilão on-line, além de todas as disposições legais aplicáveis à espécie.Fica através 

deste edital, intimado das datas das hastas públicas o executado Antônio Jerônimo de Souza e outros, caso 

não tenhasido intimadopessoalmente, bem como terceiros interessados. E para que chegue ao conhecimento 

de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente edital, que será publicado e afixado 

no local de costume, na forma da Lei. Dado e passadonesta cidade e Comarca deRio Paranaíba /MG, aos 

04de agostode 2021. Ass. Sra Izabel Aparecida Moreira, gerente judicial que o digitei e subscrevo, por 

ordem doMM. MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Paranaíba, Estado de Minas Gerais, 

a Dr. Luís Mário Leal Salvador Caetano 
 


