
 
- Comarca de Coronel Fabriciano - 

Secretaria da Vara da Fazenda Pública e Precatórias Cíveis e Criminais Comarca de Coronel 

Fabriciano - MG 
EDITAL DE LEILÃO 

Autos nº 5002006-62.2017.8.13.0194 
Exequente: Estado de Minas Gerais 
Executado: Flávio Leite Souza Penna e Outro (s). 
 

DATAS: Primeira Praça/Leilão – 12/03/2021 às 14:00 horas até às 14:30 horas.  
Segunda Praça/Leilão – 29/03/2021 às 14:00 horas até às 14:30 horas. 

 

LOCAL: no sítio eletrônico www.isacleiloes.com.br  
 

BEM: 01- um imóvel urbano localizado na Rua Albert Scharlet, 309, Centro, na cidade de Coronel 

Fabriciano – MG, que se encontra em quase sua totalidade em um lote vazio, possuindo apenas 

uma pequena construção comercial, porém, não estando a mesma sendo utilizada, sendo que o 

imóvel está aparentemente servindo como garagem e depósito. 
 

AVALIAÇÃO JUDICIAL: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). 
 

LEILOEIRO: Isac Vicente da Silva, JUCEMG Nº 890. 
MODALIDADE: Online 
 

OBSERVAÇÕES: 1- o bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem 

garantia, constituindo ônus de o interessado verificar suas condições, antes das datas designadas 

para as alienações judiciais eletrônicos (online), caso assim houver; 
2- o arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes 

de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único do Código Tributário 

Nacional, os quais ficam sub-rogados ao preço da arrematação; 
3- O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar (i) até o início da 

primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, 

proposta por valor que não seja inferior a R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais); 

4- Havendo arrematação, a comissão devida será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser custeada 

pelo arrematante. Em caso de adjudicação, remição ou suspensão da execução, após a intimação do 

leiloeiro, fica estipulada a comissão em 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser 

suportada pela parte que der causa ao ato. 
 

Fica(m) o(s) Executado(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) diretamente ou na 

pessoa de seu Representante Legal; e seus cônjuges se casados forem, da presente designação, com 

a publicação deste edital, caso não seja(m) encontrado(s) para intimação pessoal. Assim, expediu-se 

o presente Edital que será fixado no local público de costume e publicado na forma da lei. Coronel 

Fabriciano, 23 de março de 2021. Eu,         (Kassieny Camargos Magalhães) Escrivão Judicial, o 

subscrevi.         Dr. Mauro Lucas da Silva, Juiz de Direito, o assina. 
 

http://www.isacleiloes.com.br/

