
EDITAL DE LEILÃO – Os Leiloeiros Públicos Oficiais, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 677 e Sr. Marco 

Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, matrícula 565, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br e 

www.marcoantonioleiloeiro.com.br, devidamente autorizados pelo proprietário abaixo qualificado, fazem 

saber a todos que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levarão a LEILÃO PÚBLICO 

de forma Simultânea (Presencial e online) o bem imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. 

1º) LEILÕES: No dia 16 de outubro de 2019 às 10:00 horas realizar-se-á o 1º leilão e, não havendo 

arrematação do bem, fica desde já designada à data do 2º leilão para o dia 23 de outubro de 2019. Ambos 

os leilões acontecerão às 10:00 na Av. Barão Homem de Melo, 4444/4448 – Estoril – Belo Horizonte/ MG. 

2º) IMÓVEL: Imóvel constituído por 06 (seis) glebas com área de respectivamente, 4.170m²; 450,25m²; 

933,22m²; 582,81m²; 683,50m²; e 457,94m² localizadas na Rua Juscelino Kubitscheck, no Bairro Centro, 

em Mateus Leme/MG. Registro Geral de Mateus Leme, livro nº 02, folha nº01. 58.620; 58.621; 58.622; 

58.623; 58.624; e 58.625. PROPRIETÁRIO: Construtora Oito LTDA, avaliado em R$7.200.000,00 (sete 

milhões e duzentos mil reais). 3º) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á mediante o 

pagamento da integralidade do valor do lance, à vista, ou parcelado.  Será dada preferência aos lances 

para pagamento à vista. Para arrematação de forma parcelada o pagamento será da seguinte forma: 

Entrada de 30% (trinta por cento) do valor da arrematação e o restante em até 20 (vinte) parcelas 

consecutivas corrigidas pelo INPC. Os interessados em participar do leilão deverão portar 02 (dois) 

cheques devidamente assinados para cada lote, que serão entregues no ato da arrematação para 

pagamento do lance ofertado e da comissão do Leiloeiro. A posse do imóvel e transferência  se dará 

somente após a quitação integral do valor acertado/arrematado, caso o comprador se interesse no 

parcelamento, fica acordado multa de 10% no atraso da parcela mais a correção sobre INPC, e em caso de 

atraso por mais de 90 dias sobre qualquer parcela o comprador/arrematante perde o valor pago até o 

momento e o imóvel fica disponível para  o contratante realizar nova negociação sem ônus ou 

ressarcimento algum para qualquer parte. 4º) COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o 

pagamento da comissão dos leiloeiros, no importe de 5% (cinco por cento) do valor de arrematação, a ser 

paga a vista, no ato do leilão. 5º) OBSERVAÇÕES: A presente venda é feita em caráter “ad corpus” no 

estado de conservação em que se encontra, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e 

outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são 

apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá 

direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o 

abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária. O imóvel 

será vendido no estado em que se encontram física e documentalmente, não podendo o arrematante 

alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, características, compartimentos 

internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e 

rigorosamente analisadas pelos interessados. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do 

presente leilão, ficará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste 

edital. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais 

como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, 

registros, etc. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 

1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a 

profissão de Leiloeiro Oficial. Os interessados poderão esclarecer suas dúvidas quanto ao presente leilão 

com os leiloeiros, através dos aludidos sites, e telefones (31) 3024-4451 / 2551-3688, no horário 

comercial. 


