
RESUMO DOS EDITAIS RELATIVOS AOS BENS A SEREM LEILOADOS NO 
DIA 07 DE AGOSTO DE 2019 

 
Orientações:  

Para pessoa física participar é obrigatória a apresentação, no ato da 
arrematação, do CPF, da Carteira de Identidade e de comprovante de 
endereço; pessoa jurídica deve apresentar cópia do contrato social; procurador 
de pessoa física ou jurídica deve fornecer procuração autenticada, contendo 
poderes para a arrematação.  

 
O Leilão será realizado na Rua Mato Grosso, 468, 15ºandar, a partir das 9h30.  

Editais completos : www.trt3.jus.br 

Caso V. Sª. não consiga consultá-los via internet, deverá comparecer à 
Unidade Judiciária (endereço acima indicado) onde poderá acessá-los no 
quadro afixado na portaria. 
 
 
(9ªVT - PROCESSO: 0010145-55.2018.5.03.0009) - 01) Um freezer vertical, 
"Coca Cola", tipo cervejeiro, com termostato aparente, de tamanho aproximado 
2,00mX0,80mX0,80m, avaliado em R$ 1.700,00 (hum mil e setecentos reais). 
02) Um buffet self service, quente, com 12(doze) cubas, avaliado em $2.000,00 
(dois mil reais).  03) Um buffet self service para frios e saladas, avaliado em R$ 
1.500,00 (hum mil e quinhentos Reais). Total da avaliação: R$5.400,00 (cinco 
mil e quatrocentos reais) 
 
(15ªVT - PROCESSO: 0010749-95.2018.5.03.0015) - Um balcão para self-
service, elétrico, com dez cubas para pratos quentes e cinco para frios, em 
inox, em bom estado, em funcionamento: Valor da avaliação: R$2.0000,00. 
Quem pretender arrematar os ditos bens,  deverá  estar  ciente  que  à espécie 
se aplicam os preceitos da CLT e CPC subsidiariamente, registrando-se que 
não será aceito lanço inferior a 50% da avaliação do bem, nos termos do art. 
891, § único do Novo CPC. 
 
(16ªVT – 0010299-52.2018.5.03.0016)  - Veículo Fiat Pálio Weekend Stile, ano 
2000/2000, placa CVV-4064, chassi 9BD178858Y216234, cor cinza, em regular 
estado de conservação, sem funcionamento no ato da penhora, avaliado em 
R$ 8.000,00 (oito mil reais); Total da avaliação R$ 8.000,00 (oito mil reais) 

 

(37ªVT - PROCESSO: 0247200-80.2006.5.03.0137) -  O lote de terreno situado 
na Avenida Múcio José Reis, ao lado do n° 141, Bairro Papavento, Sete 
Lagoas/MG, medindo 640,00m2, conforme matricula 24.732, livro 2 do Registro 
Geral do Cartório do Segundo Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de 
Sete Lagoas/MG, cercado por muros, contendo pequena edificação inacabada. 
O imóvel, incluídas as benfeitorias existentes, está avaliado em R$480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais). TOTAL DA AVALIAÇÃO:R$480.000,00 
(quatrocentos e oitenta mil reais).  LOCALIZAÇÃO DO BEM: Avenida Mácio 
José Reis, Bairro Papavento,SeteLagoas/MG. Fica estabelecido,  como preço 
mínimo, o valor de R$420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), 
considerando que 75% do imóvel pertencem aos demais coproprietários e 
que este foi avaliado em R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).  

http://www.trt3.jus.br/

