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PODER JUDICIARIO DE MINAS GERAIS - 10 INSTANCIA Lei Federal nº 11.419 de 19/12/2006, art 4º 
ALFENAS - MINAS GERAIS EDITAL DE PRACA OU LEILAO Pelo presente se faz saber a todos, que sera (ao) 
levado (s) a arrematação, o (s) bem (ns) de propriedade do (a, s) devedor (a, s) AGUINALDO ARAUJO E ARISIO 
CUSTODIO DE OLIVEIRA, na seguinte forma: PRIMEIRA PRACA: Dia 04/06/2013 as 13: 00 horas, por preço 
igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDA PRACA: Dia 18/06/2013 as 13: 00 horas, para a venda a quem mais 
der, não sendo aceito preço vil. LOCAL: Fórum Milton Campos, situado na Praça Dr. Emilio da Silveira, nº 314, 1º 
andar. 
PROCESSO: 0016 98 006461-8 - Ação de Execução movida por MGI - MINAS GERAIS PARTICIPACOES 
S/A X MAF 3 LTDA, FLAMARION LANDRE DIOGO, AGUINALDO ARAUJO E ARISIO CUSTODIO DE 
OLIVEIRA. BENS: - 1) 50% (cinquenta por cento) do imóvel comercial e seu respectivo terreno com área de 404 
m2, localizado na Rua Artur Bernardes, nº 795 ou 783, nesta cidade, com todas suas instalações e dependências e 
seu respectivo terreno, confrontando com referida via publica, Aguinaldo Araújo, Joao Taveira de Souza e Paulo 
Passos da Silveira, registrado no CRI local sob o nº 13.779. Sendo que no imóvel em tela ha edificado um cômodo 
comercial, com área aproximada de 50,00 m2 (sob nº 795) bem como uma área remanescente com acesso 
confinante na qual ha instalada uma antena de grandes dimensões, aparentemente de abrangência regional, para 
sinal de telefonia móvel (sob nº 795-A), avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 04/06/2012; 2) 50% 
(cinquenta por cento) de uma gleba de terras com benfeitorias, situada neste município de Alfenas, no lugar 
denominado "Cedro, Marcelos e Ponte Funda", com área de 37,20,77 hectares, confrontando com Ipanema Agro 
Industria S/A, Emilio dos Santos, Antonio Batista Rocha, Joaquim Vilhena da Silva, Manoel Esteves, Sebastiao 
Esteves e Sebastiao Esteves Sobrinho, registro nº R/06/10.076, CRI local. No local ha as seguintes benfeitorias: 
Uma casa de morada com uma sala, uma cozinha, um banheiro social, uma copa e três quartos. Na área externa ha 
uma cozinha com fogão a lenha, uma despensa, um banheiro e uma varanda em "L". A casa possui piso de 
cerâmica em todos os cômodos e toda coberta com laje e telhas de barro. Um rancho com cerca de 300 m2 coberto 
em parte com telhas de barro e em parte com telhas de amianto. Cada hectare foi avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e 
um mil reais), totalizando R$ 390.600,00 (trezentos e noventa mil e seiscentos reais). As benfeitorias foram 
avaliadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 12/04/2012, perfazendo um total de R$ 490.600,00 (quatrocentos e 
noventa mil e seiscentos reais; 3) 50% (cinquenta por cento) de uma gleba de terras, situada neste município de 
Alfenas, no lugar denominado "Ponte Funda e Marcelos", com área de 19,85,14 hectares, ou seja, 8,20 alqueires, 
confrontando com Kleuber Batista Rocha, Jose Alvarez Rocha Vieira, Joao Amâncio de Andrade e Inês de Souza, 
registro nº R/02/41.707, CRI local. No local ha apenas uma pequena casa de morada, em mau estado de 
conservação, com três quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro, com piso de cimento vermelho, sem laje, 
havendo ainda um cômodo externo com um banheiro. Cada hectare foi avaliado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil 
reais), totalizando R$ 208.425,00 (duzentos e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco mil reais) em 12/04/2012. Os 
bens totalizam o valor de R$ 999.025,00 (novecentos e noventa e nove mil, vinte e cinco reais) * Avaliação sujeita 
a atualização ate a data da alienação, por índice oficial de apuração de correção. DEPOSITARIOS: AGUINALDO 
ARAUJO E ARISIO CUSTODIO DE OLIVEIRA. Ônus: O imóvel matriculado sob o nº 13.779, encontra-se 
hipotecado em 1º Grau, ao Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A. Todos os bens encontram-se penhorados 
nos seguintes processos: 0016 98 005401-5; 0016 98 006461-8; 0016 98 007486-2; 0016 07 075437-4; 8921; 
10069; 0113/91; 0016 98 005336-3 0016 08 081293-2; 0016 10 002368-4 e nº único TST: 01231-2007-086-03-00-
5; nº único CNJ: 0123100-75.2007.503.0086. INTIMACAO: Fica (m) desde logo intimado (s) o (s) devedor (es): 
MAF 3 LTDA, FLAMARION LANDRE DIOGO, AGUINALDO ARAUJO E ARISIO CUSTODIO DE 
OLIVEIRA na pessoa de seu advogado, através da publicação no Diário do Judiciário em 27/02/2013, bem como 
pelo presente edital. *** Não havendo expediente forense nos dias supra referidos, fica desde já designado o 
primeiro dia útil subsequente. Alfenas, 15 de abril de 2013. Eu, Maria Isabel de Oliveira, Escrivã  Judicial, solicitei 
a digitação, conferi e subscrevi. Juiz de Direito: NELSON MARQUES DA SILVA  


