
 

COMARCA DE BETIM - MG - 2ª VARA CÍVEL - PROCESSO Nº 0027.15.026.826-9. 

FALÊNCIA DE ICL-INDUSTRIAL CACHOEIRA LTDA, CNPJ Nº 23.915.523/0001-63. 

EDITAL DE LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS E INTERESSADOS. 

PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. O Dr. Lauro Sérgio Leal, MM. Juiz de Direito da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Betim, Estado de Minas Gerais, 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 no dia 23 de outubro de 2019, às 15:00 horas realizar-

se-á o 1º leilão e, não havendo arrematação dos bens, fica desde já designada a data 

do 2º leilão para o dia 30 de outubro de 2019, também às 15:00 horas, quando a 

alienação dar-se-á pelo maior valor oferecido (art. 142, §2º da Lei 11.101/2005), desde 

que não seja preço vil. Ambos os leilões acontecerão no saguão do Edifício do Fórum 

local, situado à Rua Prof. Osvaldo Franco, nº 55, centro, Betim/MG, pelo Leiloeiro 

Público Oficial, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 677 na JUCEMG, 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, devidamente autorizado por este juízo, levará 

a público leilão, a quem maior lance oferecer, os bens arrecadados da Massa Falida 

de ICL - Industrial Cachoeira Ltda, a saber: ÁREA DE TERRENO COM 20.275m2 

(Matrícula no 70.085), Uma gleba de terreno rural com área de 20.275 m2, 

desmembrada da área maior de 1.179.0529 ha, situada na FAZENDA CACHOEIRA, 

neste município de Betim, em Vianópolis, zona rural, com a seguinte descrição no 

sentindo horário:Inicia-se no ponto 1, situado à beira da cerca de divisa que confronta 

com a faixa de domínio da estrada* Betim- Vianópolis. Daí segue até o ponto 2 com o 

rumo de 46o01'56"NE e distância de 78,50m confrontando com a vendedora, daí 

segue até * o ponto 3 pelo valo com o rumo de 80o32'16" NW e distância de 27m e 

37cm,confrontando com Mário Nogueira; daí segue até o ponto 4* pelo valo com o 

rumo de 90o00'00'' SW e distância de 32,50m, confrontando com Mário Nogueira, daí 

segue até o ponto 5 ainda pelo valo com o rumo de 85o41'02'' SW e distância de 

26,57m confrontando com Mário Nogueira , daí segue até o ponto 6 com o rumo de 

69o08'44'' SW e distância de 11,23m confrontando com Mário Nogueira, daí segue até 

o * ponto 7 ainda pelo valo com o rumo de 62o23'13'' SW e distância de * 73,35m 

confrontando com Mário Nogueira. Daí segue até o ponto 8 com o rumo de 28o7'43'' 

SE e distância de 57,30m, confrontando com a * vendedora, daí segue até o ponto 9 

com o rumo de 54o41'20''NE e distância de 55,83m, confrontando-se com o Bairro 

Cachoeira e faixa de domínio *da estrada Betim-Vianópolis, daí segue até o ponto 11, 

situado também na cerca da divisa situada na faixa de domínio da estrada Betim-

Vianópolis com o rumo 32o52'07'' SE e distância de 38,69m confrontando-se* com o 

bairro Cachoeira e faixa de domínio da estrada * Betim-Vianópolis, daí segue pela 

cerca divisa numa distância de 15,23m e com o rumo de 41o00'33'' SE confrontando-

se com o Bairro Cachoeira e faixa de domínio da estrada Betim-Vianópolis, até 

encontrar* o ponto 1 onde teve início esta descrição. Imóvel cadastrado no INCRA sob 

n. 426.024.265.756-6, área total 1.179,0, mód. fiscal 7,0, n. de 1.985, devidamente 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Betim -MG, sob 

matrícula no 70.085, sem edificações, avaliado em R$ 7.299.000,00 (sete milhões, 

duzentos e noventa e nove mil reais), conforme Auto de Arrecadação de fls. 89/91 e 

Laudo de Avaliação de fls.1698/1764 dos autos. OBSERVAÇÃO: Para conhecimento 

de terceiros e interessados, consta na matrícula do imóvel objeto do leilão os 

seguintes registros:R-6-70085- Hipoteca em favor do Banco do Brasil, CNPJ 



00.000.000/5036-90, protocolo 234880 de 25-08-09, livro 1H- 11 de setembro de 2009. 

R-7-70085 - Hipoteca em favor do Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/5036-90, 

protocolo 239.888 de 22/03/10, livro 1-I-07 de abril de 2010. ÁREA DE TERRENO 

COM 21.982m2 (Matrícula no 97.770), Uma gleba rural com área aproximadamente de 

21.982,00 m2, desmembrada da área maior de 1.179.0526ha, situada na FAZENDA 

CACHOEIRA , zona rural deste município de Betim, em Vianópolis, com a seguinte 

descrição no sentido horário. Inicia-se no ponto 1 situado no bordo da via vacinal de 

acesso a gleba que confronta com a faixa de domínio da estrada de Betim-Vianópolis, 

seguindo até o ponto 2 com o rumo d 54o41'20'' NE e distância de 220,58m 

confrontando-se com a vendedora, daí segue até o ponto 3 situado no bordo da via 

vacinal com o rumo de 28o47'43'', e distância de 103,59m confrontando-se com a 

vendedora, daí segue até o ponto 04 situado também no bordo da via vacinal com a 

distância 214,32m confrontando-se com o Cemitério Municipal, daí dobra a direita e 

segue pelo bordo da via vacinal numa distância de 86,20m e rumo de 36o16'18'' SE 

confrontando -se com o Bairro Cachoeira e Faixa de domínio da estrada Betim-

Vianópolis, até encontrar com o ponto 1 onde teve início esta descrição. Imóvel 

cadastrado no INCRA sob no 426.024.009016-6, devidamente registrada no Cartório 

de Registro de Imóveis da comarca de Betim -MG, sob matrícula no 97.770, 

edificações composta por 02 galpões industriais e demais áreas totalizando 

aproximadamente 6.621,97m², avaliado em R$ 12.826.500,00 (doze milhões, 

oitocentos e vinte e seis mil e quinhentos reais), conforme Auto de Arrecadação de fls. 

89/91 e Laudo de Avaliação de fls.1698/1764 dos autos. OBSERVAÇÃO: Para 

conhecimento de terceiros e interessados, consta na matrícula do imóvel objeto do 

leilão o seguinte registro:R-5-97.770- Hipoteca em favor do Banco do Brasil, CNPJ 

00.000.000/5036-90, protocolo 223.478 de 03-06-08, livro 1H- 06 de junho de 2008. 

ÁREA DE TERRENO COM 21.960m2 (Matrícula no 97.771) Uma gleba rural com área 

aproximadamente de 21.960m2 desmembrada da área maior de 1.179.0529 ha, 

situada na FAZENDA CACHOEIRA, neste município de Betim, em Vianópolis, zona 

rural, com a seguinte descrição no sentindo horário: Inicia-se no ponto 1, situado no 

bordo da via vacinal de acesso a gleba que confronta com a vendedora seguindo até o 

ponto 2 com rumo de 28o47'43'' SE e distância de 160,89m confrontando-se com a 

vendedora, daí segue até o ponto 3 pelo valo com rumo de 64o13'50'' SW e distância 

de 32,20m confrontando com Mario Nogueira. Daí segue até o ponto 4 ainda pelo valo 

rumo de 73o29'44'' SW e distância de 28,16m, confrontando com Mário Nogueira . Daí 

segue até o ponto 5 acompanhando o valo com rumo de 78o26'24'' SW e distância de 

22,45m confrontando com Mário Nogueira. Daí segue até o ponto 6 situado também 

no bordo da via vacinal com rumo de 54o44'07'' NW e distância de 146,35m 

confrontando-se com a vendedora. Daí dobra a direita e segue pelo bordo da via 

vacinal numa distância de 194,49m confrontando-se com a vendedora até encontrar o 

ponto 1 onde teve início esta descrição. Imóvel cadastrado no INCRA sob no 

426.024.008.990-0, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis de 

Betim -MG, sob matrícula no 97.771, edificação composta por 01 galpão totalizando 

aproximadamente 1.212,00m², avaliado em R$ 7.545.000,00 (sete milhões quinhentos 

e quarenta e cinco mil reais), conforme Auto de Arrecadação de fls. 89/91 e Laudo de 

Avaliação de fls.1698/1764 dos autos. OBSERVAÇÃO: Para conhecimento de 

terceiros e interessados, consta na matrícula do imóvel objeto do leilão o seguinte 

registro:R-12-97.771- Hipoteca em favor do Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/5036-

90, protocolo 234.880 de 25-08-09, livro 1H- 11 de setembro de 2009. Valor total da 



avaliação de todos os bens imóveis R$27.670.500,00 (vinte e sete milhões, seiscentos 

e setenta mil e quinhentos reais). Bens móveis: 01 Sistema de jateamento com 

granalha de aço, composto de nove gabinetes para jateamento, sistema de coleta da 

separação da granalha usada no jato, sistema de elevação por vácuo da granalha 

utilizada até o silo de armazenagem, 03 silos de armazenagem de granalha de aço, 03 

jatos de granalha marca Poloar modelo CSS270 com capacidade de 900kg de 

granalha cada, sistema de despoeiramento com exaustor equipado com motor de 

30HP de potência, no estado em que se encontra, R$52.000,00(cinquenta e dois mil 

reais); 01 Grupo gerador motor Cummins N-855 e gerador WEG de 340 KVA, modelo 

GTA 311 AI 27, no estado em que se encontra, R$66.000,00(sessenta e seis mil 

reais); 01 Substação de energia, média tensão completa, equipada com transformador 

WEG de 750KVA, no estado em que se encontra, R$50.000,00 (cinquenta mil reais); 

01 Subestação de energia, média tensão completa, equipada com transformador WEG 

de 300KVA, no estado em que se encontra, R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 01 

Transformador de 75kVA, no estado em que se encontra, R$2.000,00 (dois mil reais); 

03 Bombas de água, marca Dancor com vazão de 2 polegadas, no estado em que se 

encontra, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais); 01 Câmara secagem, Ruim, 

R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais); 01Prensa térmica, no estado em que se 

encontra, R$400,00 (quatrocentos reais); 04 Máquina de costura Brother DB2-B755-3, 

no estado em que se encontra, R$1.000,00 (um mil reais); 04 Máquina de costura 

Brother DB2-B755-5, no estado em que se encontra, R$1.100,00(um mil e cem 

reais);06 Máquina de costura Brother DB2 B805-3, no estado em que se encontra, 

R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais); 02 Máquina de costura Brother LT2-B875-5, 

no estado em que se encontra, R$600,00(seiscentos reais); 02 Máquina de costura 

Brother LK3-B4030,no estado em que se encontra, R$600,00(seiscentos reais); 02 

Máquina de costura Kansai Special DLR-1503PTF KS 149235, no estado em que se 

encontra, R$1.300,00 (um mil e trezentos reais); 01Máquina de costura Kansai Special 

DLR-1508PR KS 149235, no estado em que se encontra, R$600,00 (seiscentos reais); 

01Máquina de costura Kansai Special KS 1258N, no estado em que se encontra, 

R$700,00 (setecentos reais); 02 Máquina de costura Brother LK3B4030, no estado em 

que se encontra, R$500,00 (quinhentos reais); 02 Máquinas de costura sem marca 

aparente, sendo 01 sem correia, no estado em que se encontra, R$1.200,00 (um mil e 

duzentos reais); 01Máquina Walter Porteiro nº0279, modelo B, 1989, 220vv, Exakt 

CS10, para enrolar tecido, no estado em que se encontra. R$3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais); 01 Estufa para esterilização de secagem, marca Nevoni, série 5149 

(sala de reuniões 2º andar), no estado em que se encontra, R$650,00; 01 Prensa 

excêntrica para corte de tecido, no estado em que se encontra, R$600,00 (seiscentos 

reais); 01 Desenrolador de tecido motorizado (malharia), no estado em que se 

encontra,R$800,00 (oitocentos reais); 01Desenrolador de tecido motorizado, no estado 

em que se encontra, R$300,00 (trezentos reais); Lote10 motores para máquina de 

costura com freio, no estado em que se encontra, R$150,00 (cento e cinquenta reais); 

01Máquina para enrolar novelo de linha, regular, R$180,00 (cento e oitenta reais); 

01Aspirador industrial vermelho, no estado em que se encontra, R$350,00 (trezentos e 

cinquenta reais); 08Botijões de gás P45, no estado em que se encontra, R$1.600,00 

(um mil e seiscentos reais); 01 Grampeador de coluna para caixa de papelão, no 

estado em que se encontra, R$150,00 (cento e cinquenta reais). Valor total dos bens 

móveis R$216.380,00 (duzentos e dezesseis mil, trezentos e oitenta reais). Valor total 

da avaliação de todos os bens R$ 27.886.880,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e 



oitenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais). CONDIÇÕES DO LEILÃO: O presente 

leilão será regido pelo Decreto Lei 11.101/05, Lei 21.981/32, Código de Processo Civil, 

Código Penal, CTN e Portaria Conjunta 772/PR/2018, nas seguintes condições: - OS 

bens objeto do presente leilão serão alienados livres e desembaraçados de qualquer 

ônus e no estado em que se encontram, e não haverá sucessão do arrematante nas 

obrigações do devedor, Art. 141, inciso II da Lei 11.101/05; - Os interessados deverão 

previamente inspecioná-los para inteirar-se das suas condições, pois nada poderão 

reclamar posteriormente; - Nos termos do art. 146 da Lei 11.101/05, fica a massa 

falida dispensada de apresentar certidões negativas; - Para lançar o interessado 

deverá apresentar: Identidade, CPF, comprovante de endereço e cheques. Pessoa 

jurídica será representada por quem o Estatuto/Contrato Social indicar e deverá 

apresentar CNPJ e cópia autenticada do Estatuto/Contrato Social. Todos poderão 

fazer-se representar por procurador com poderes específicos para o ato, através de 

PROCURACÃO PÚBLICA;- FORMA DE PAGAMENTO: Os bens móveis serão 

alienados na forma de pagamento a vista. Os bens imóveis serão alienados na forma 

de pagamento a vista ou parcelada - 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 - PAGAMENTO PARCELADO- Ao optar pelo pagamento parcelado, o 

licitante, no prazo de 1(um) dia, contado da data do leilão, deverá efetuar o pagamento 

do valor mínimo correspondente a 30%(trinta por cento) do valor da arrematação, 

mediante Guia de Depósito Judicial, o restante será pago em no máximo 30 (trinta) 

parcelas (art. 895, §1º do CPC) iguais, mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 

(trinta) dias da data da arrematação, corrigidas de acordo com os fatores de 

atualização monetária do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Na hipótese de atraso 

no pagamento de qualquer parcela, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895 § 4º do CPC). O 

pagamento das parcelas será efetuado diretamente pelo arrematante, em guia de 

depósito judicial vinculada aos autos a que se refere o bem arrematado. A venda 

parcelada será garantida por hipoteca gravada sobre o próprio imóvel até quitação. A 

proposta de pagamento do lance à vista, sempre prevalecerá sobre as propostas para 

pagamento parcelado (art. 895, inciso II, § 7º, do CPC), e a proposta de menor numero 

de parcela, prevalecerá sobre a de maior numero de parcelas; Na hipótese de 

inadimplemento, a massa falida poderá optar pela resolução da arrematação ou 

promover, em face do arrematante, a execução do valor devido. Caso seja pleiteada a 

resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções previstas 

na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e 

danos, perderá o sinal de negócio já pago. Caso seja pleiteada a execução, todas as 

parcelas vincendas vencerão antecipadamente à data da parcela inadimplida, 

incidindo sobre o montante devido a multa prevista no art. 895 §4º do da Lei 

13.105/2015, além das demais sanções eventualmente previstas neste edital e/ou na 

legislação em vigor, arcando o arrematante inadimplente com as custas processuais e 

honorários advocatícios decorrentes da execução, tudo isso sem prejuízo da apuração 

de eventuais perdas e danos; - 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. 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 do leiloeiro; - 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 - Os interessados poderão esclarecer suas dúvidas quanto ao 

presente leilão com o Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, telefone 

(31) 2551-3688 no horário comercial, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br. Nos 

termos do Art. 889 do CPC, fica intimado o credor hipotecário, Banco do Brasil, CNPJ 

00.000.000/5036-90, da realização do leilão público presencial por este edital; - 

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 edital que será publicado na forma da lei e afixado em local de 

costume. Dado e passado nesta cidade e comarca de Betim /MG, aos 06 de setembro 

de 2019. Lauro Sérgio Leal, Juiz de Direito; Escrivã, que assina por ordem do MM. 

Juiz. 

10/09/2019 DJE 


