
 

2ª VARA EMPRESARIAL - COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº 

024.11.188.701-4. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXEQUENTE: 

CARLOS ANTÔNIO GOULART JUNIOR, EXECUTADO: LC CONSULTORIA S/A e 

outros. EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL PARA CONHECIMENTO DE EVENTUAIS 

INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO (A)(S) EXECUTADO(A)(S). PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. O Bel. Adilon Cláver de Resende, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara 

Empresarial da Comarca de Belo Horizonte -MG, em pleno exercício de seu cargo, na 

forma da lei, etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que será realizado leilão judicial eletrônica (online), a ser 

conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 677, 

através da plataforma, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br; DATA DO LEILÃO: O 

leilão será realizado na forma eletrônica (online), através da aludida plataforma, sendo 

que o sistema estará disponível para recepção de lances a partir da publicação deste 

Edital, que deverá ocorrer com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência do início 

do leilão (Art. 9º, § 1º, da Portaria Conjunta 772/PR/2018 e art. 887, § 1º do CPC). 1ª 

DATA DO LEILÃO: será encerrada em 19/08/2019 às 14:00 horas, pelo maior lanço, 

não podendo ser inferior ao valor da avaliação. Se não for vendido no período da 1ª 

data, imediatamente inicia-se o período da 2ª data para recebimento de lances: 2ª 

DATA DO LEILÃO: será encerrada em 29/08/2019 às 14:00 horas, também pelo maior 

lanço, não podendo ser inferior ao valor da avaliação; DOS BENS: Imóvel constituído 

pela SALA 04, do Edifício Espaço Zodíaco, situado na Rua Zodíaco, 439, Bairro Santa 

Lúcia, Belo Horizonte-MG, com área privativa principal de 59,152m², área privativa 

total de 59,152m²,área de uso comum de 39,156, área real total de 98,308m², fração 

ideal de 0,1598, do terreno constituído pelo lote 17 do quarteirão 331-A do Bairro 

Santa Lúcia. BH-MG, devidamente registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Belo Horizonte, Sob nº 121.571 ficha 01F. Conforme consta no Auto de 

Avaliação de fls. 1373/1375, 100% (cem por cento) do imóvel foi avaliado em 

R$230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), resguardando-se a meação do cônjuge, 

nos termos do art.843 do CPC. FORMA DE PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO E DA 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: - À VISTA, de acordo com as condições previstas nos 

itens 7º e 9º deste edital. CONDIÇÕES DO LEILÃO: O presente leilão será regido pelo 

Decreto Lei 21.981/32, Código de Processo Civil, Código Penal, CTN e Portaria 

Conjunta 772/PR/2018, nas seguintes condições: 1º) O leilão será realizado na forma 

eletrônica (online), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandre Reis 

Pedrosa, matrícula 677 JUCEMG, através da plataforma, 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br. 2º) O sistema estará disponível para recepção 

de lances partir da publicação deste Edital, que deverá ocorrer com, no mínimo, 05 

(cinco) dias de antecedência do início do leilão ( Art. 9º, § 1º, da Portaria Conjunta 

772/PR/2018 e art. 887, § 1º do CPC). 3º) Não havendo lances no 1º leilão, seguir-se-

á, sem interrupção, o 2º leilão que ficará aberto para recebimento de lances; Caso 

sejam ofertados lances nos 3 (três) minutos finais dos leilões, o sistema prorrogará a 

disputa por mais 3 (três) minutos para que todos os participantes tenham a 

oportunidade de enviar novos lances (art. 26 da Portaria Conjunta 772/PR/2018 e art. 

887, § 1º do CPC). 4º) Os interessados em ofertar lances deverão se cadastrar 

previamente no site www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, aceitar os termos e 

condições informados, somente após a análise dos documentos obrigatórios e a 



liberação do login, poderá ofertar lances. 5º) ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 

DÉBITOS: Os bens objeto do presente leilão serão alienados no estado em que se 

encontram; Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de 

conservação dos bens, não podendo o arrematante alegar desconhecimento de suas 

condições, características, compartimentos internos, estado de conservação e 

localização; Caberá ainda ao interessado verificar a existência de débitos tributários, 

débitos de taxas condominiais e outros. As alienações são feitas em caráter "AD-

CORPUS; 6º) DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - No que se refere aos créditos 

tributários, aplica-se a norma prevista no art. 130, §único do Código Tributário 

Nacional, exceto em caso de adjudicação. 7º) FORMA DE PAGAMENTO: - À VISTA. 

O arrematante deverá efetuar o pagamento mediante Guia de Depósito Judicial 

emitida pelo leiloeiro, no prazo de 1(um) dia, contado da data do leilão. Uma vez 

efetuados os pagamentos, o arrematante, dentro do prazo de 01 (um) dia acima 

estipulado, deverá enviar os comprovantes via e-mail alexandreleiloeiro@gmail.com, 

ou qualquer outro meio hábil e inequívoco, para que o leiloeiro possa fazer a juntada 

dos comprovantes aos autos. 8º) Se o exequente arrematar os bens e for o único 

credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu 

crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem 

efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente 

(art. 892, §1º, do Código de Processo Civil). O exequente arrematante devera pagar à 

vista, no ato da arrematação, a comissão dos leiloeiros, no importe de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação, através de depósito em conta bancária que será 

informada pelos leiloeiros. 9º) COMISSÃO DO LEILOEIRO - A comissão do leiloeiro 

será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga integralmente à 

vista, pelo arrematante, através de depósito em conta bancária que será informada ao 

arrematante ou outro meio a ser indicado pelo leiloeiro, devendo o comprovante ser 

imediatamente encaminhado para o aludido e-mail.10º)No caso de parcelamento, 

acordo e/ou pagamento da dívida (remição), se requeridos após o leilão, o leiloeiro 

será remunerado com o montante correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor 

da avaliação do bem, a ser pago pelo Executado na data do parcelamento acordo ou 

remição. No caso de Adjudicação, a remuneração do leiloeiro deverá ser paga, no ato, 

pelo adjudicante, sendo o valor imediatamente depositado por ele antes da assinatura 

da respectiva carta. No caso de inadimplemento ou desistência da arrematação por 

qualquer motivo, exceto os previstos em lei, o arrematante não terá direito à devolução 

da comissão dos leiloeiros. 11º) Com a comprovação efetiva do pagamento integral do 

valor da arrematação e da comissão, o leiloeiro lavrará o auto de arrematação que 

será encaminhado ao juízo, para expedição da carta de arrematação do bem imóvel, 

com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1º do Código de Processo 

Civil). 12º) Nos termos da PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 29, "Não 

comprovado o depósito do lance e o pagamento da comissão no prazo determinado 

no edital, o leiloeiro comunicara o fato ao licitante com maior lance subsequente, a fim 

de que este possa exercer seu direito de opção. Parágrafo único. A aplicação do 

disposto no "caput" deste artigo não isenta o licitante inadimplente do pagamento de 

multa, se for o caso, a ser determinado pelo juízo, e da responsabilização civil e 

criminal, nos termos do art. 335 do Código Penal.". 13º) Nos termos do CPC/15, inciso 

III do art. 884 e da PORTARIA CONJUNTA N° 772/PR/2018, art. 10, Parágrafo único, 

fica os leiloeiros autorizados, independentemente de mandado judicial, a visitarem e 

capturarem imagens dos bens a serem leiloados, acompanhado ou não de 



interessados na arrematação.14º)DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Os 

interessados poderão esclarecer suas dúvidas quanto ao presente leilão com o 

leiloeiro, através do aludido site, e-mails e telefone (31) 2551-3688, no horário 

comercial. 15º) DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado no DJE e na 

rede mundial de computadores, site do leiloeiro 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, 

§2º, do CPC, e PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 9º, § 2º, inclusive as fotos e 

a descrição detalhada dos imóveis a serem apregoados. 17º) INTIMAÇÕES - Nos 

termos do Art. 889, do Código de Processo Civil, ficam as partes, coproprietários e 

advogados INTIMADOS das designações supra. A publicação do presente edital supre 

a intimação pessoal dos requerentes, requeridos, coproprietários e interessados, bem 

como de seus advogados constituídos nos autos do processo em comento: 

Exequente: Carlos Antônio Goulart Junior. Executados: LC CONSULTORIA S/A, 

Advogado(s):18651E/MG - Andre De Mendonca Hissa, 49775N/MG - Carlos Antonio 

Goulart Leite Junior, 4401E/MG - Danielle Rocha Ferreira, 15748E/MG- Henrique 

Ballstaedt Correa Costa, 23356N/MG- Jose Murilo Procopio De Carvalho, 84245N/MG- 

Marcos Assuncao Teixeira Leite; JOSE OSVALDO GUIMARAES COSTA, 

Advogado(s): 115387N/MG- Andre Couto Guimaraes Costa, 6285N/MG - Aristoteles 

Dutra De Araujo Atheniense, 14736N/MG- Claudiovir Delfino, 119054N/MG - Diogo De 

Moraes Saraiva Baeta Neves, 17890N/MG- Joao Delfino, 58686N/MG- Mauro Horta 

Maia; MARIA LUIZA PAULINO COSTA, Advogado(s):14736N/MGClaudiovir Delfino; 

RICARDO LOTT, Advogado(s):14736N/MG- Claudiovir Delfino, 77933N/MG- Denise 

Murta Fernandes Archer, 29050N/MG- Geraldo Ediberto Fernandes, 150066N/MG- 

Laura De Souza E Paula Coutinho Eloi; LUIZ CARLOS LAENDER, CPF 132.661.606-

49, Advogado(s):64581N/MG- Flavio Henrique Lodi, 17890N/MG- Joao Delfino, 

44800N/MG - Leopoldo Souza Lima Mattos De Paiva, 124313N/MG- Maria Gabriela 

Tolentino Mattos De Paiva, 71641N/MG-Simone De Lima Santiago;YUZO SATO, CPF: 

039.950.118-53, Advogado(s):55283N/MG - Alexandre Figueiredo De A. Urbano, 

39344E/MG- Ana Paula Rodrigues Dos Santos, 42489E/MG- Carolina Rodrigues De 

Carvalho Costa Fragoso, 14736N/MG- Claudiovir Delfino, 31817N/MG- Geraldo Luiz 

De Moura Tavares, 85190N/MG-Leonardo De Almeida Sandes, 75387N/MG- Marcos 

Campos De Pinho Resende; ANTONIO GERALDO DA COSTA, Advogado(s): 

115387N/MG- Andre Couto Guimaraes Costa,14736N/MG - Claudiovir Delfino 

119054N/MG- Diogo De Moraes Saraiva Baeta Neves, 27957N/MG- Manoel De Souza 

Barros Neto, 90248N/MG- Silvio Augusto Tarabal Coutinho,112787N/MG- Thiago 

Ribeiro Castro; ESPOLIO DE CELIA DE ANDRADE BAMBIRRA- MARIA RAQUEL DE 

ANDRADE BAMBIRRA, Advogado(s):55451N/MG- Marcellus De Almeida Braga; 

MARIA LUCIA DE ANDRADE BAMBIRRA, Advogado(s):55451N/MG- Marcellus De 

Almeida Braga;ANDRE COUTO GUIMARAES COSTA Advogado(s):115387N/MG- 

Andre Couto Guimaraes Costa; CLARISSE COUTO GUIMARAES COSTA, 

Advogado(s):115387N/MG- Andre Couto Guimaraes Costa; CECILIA COUTO 

GUIMARAES DO VALE DOURADO, COPROPRIETARIOS: Sra. SIMONE VIEIRA 

SATO, CI. M9149559SSPMG; Sra. ELIANE SOUZA PARRELA LAENDER, CPF: 

524.786.296-15 E QUAISQUER INTERESSADOS ACERCA DA REALIZAÇÃO 

DESTE CERTAME, ficando intimados do leilão, através do presente edital, suprindo 

assim a exigência contida no parágrafo único do art. 889 do Código de Processo Civil. 

Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar 

concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento 



de vantagem constitui crime (art. 358, do Código de Penal); suscitar vício infundado 

com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato atentatório 

à dignidade da Justiça (art. 903, §6º, do Código de Processo Civil), passível, em 

qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo da 

responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa de até 20% (vinte por 

cento) do valor atualizado dos bens. E para que chegue ao conhecimento de todos, é 

expedido o presente. Belo Horizonte, aos 25 de julho de 2019. Anadyr Baeta Nunes, 

Escrivã judicial, por ordem do MM.Juiz de Direito. 

DJE 26/07/2019 


