
 

1ª VARA EMPRESARIAL, DA FAZENDA PÚBLICA E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE 

CONTAGEM/MG. PROCESSO PJE Nº6016727-27.2015.8.13.0079, AÇÃO DE FALÊNCIA - MASSA 

FALIDA DE M&M CEREALISTA LTDA, CNPJ nº09.407.708.0001-36. EDITAL DE LEILÃO PARA 

CONHECIMENTO DE TERCEIROS E INTERESSADOS. PRAZO DE QUINZE (15) DIAS. O Dr. Rogerio 

Braga, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Empresarial, da Fazenda Pública e Registros Públicos da 

Comarca de Contagem-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 no dia 14 de 

outubro de 2019 às 14:00 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 21 de outubro de 2019, também às 14:00 

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 na modalidade 

presencial no saguão do Fórum desta cidade, situado na Avenida Maria Da Glória Rocha, 425 - 

Centro - Contagem/MG, pelo Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 

677 na JUCEMG, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br, devidamente autorizado, levará a 

público leilão, a quem maior lance oferecer, os bens arrecadados da massa falida de Massa 

Falida de M&M Cerealista Ltda, a saber: DOS VEÍCULOS. 01 (um) CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, 

com carroceria, marca VW, modelo 24.250 CLC 6x2, diesel, ano 2011, modelo 2011, placa 

HMA-6705, chassi 9535N8243BR130337, renavam 00283886420, cor branca. Proprietário: 

M&M Cerealista Ltda. Obs: Constam restrições judiciais e Alienação Fiduciária ao Banco 

Volkswagen S/A, estado de conservação: segundo informações o caminhão está sem funcionar 

a muito tempo, não sendo possível verificar motor, caixa de marcha e demais componentes 

elétricos, pneus em péssimo estado de conservação, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais); 01 (um) CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, com carroceria, marca VW, modelo 24.250 CLC 

6x2, diesel, ano 2011, modelo 2011, placa HMA-6712, chassi 9535N8245BR130498, renavam 

00283879076, cor branca. Proprietário: M&M Cerealista Ltda. Obs: Constam restrições 

judiciais e Alienação Fiduciária ao Banco Volkswagen S/A, estado de conservação: segundo 

informações o caminhão está sem funcionar a muito tempo, não sendo possível verificar 

motor, caixa de marcha e demais componentes elétricos, pneus em péssimo estado de 

conservação, avaliado em R$ 90.000,00 (noventa mil reais); 01 (um) CAR 

/CAMINHÃO/C.ABERTA, com carroceria, marca VW, modelo 24.250 CLC 6x2, diesel, ano 2011, 

modelo 2011, placa HMA-6704, chassi 9535N8243BR130404, renavam 00283884347, cor 

branca. Proprietário: M&M Cerealista Ltda. Obs: Constam restrições judiciais e Alienação 

Fiduciária ao Banco Volkswagen S/A, estado de conservação: segundo informações o caminhão 

está sem funcionar a muito tempo, não sendo possível verificar motor, caixa de marcha e 

demais componentes elétricos, pneus em péssimo estado de conservação, avaliado em R$ 

90.000,00 (noventa mil reais); 01 (um) CAR /CAMINHÃO/C.ABERTA, marca VW, modelo 24.250 

CLC 6x2, diesel, ano 2011, modelo 2011, placa HMA-6931, chassi 9535N8248BR128020, 

renavam 00284765937, cor branca. Proprietário: M&M Cerealista Ltda. Obs: Constam 

restrições judiciais e Alienação Fiduciária ao Banco Volkswagen S/A, estado de conservação: 

segundo informações o caminhão está sem funcionar a muito tempo, não sendo possível 

verificar motor, caixa de marcha e demais componentes elétricos, pneus em péssimo estado 

de conservação, avaliado em R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais); DOS BENS MÓVEIS: 04 

estantes de ferro com 04 prateleiras, regular, R$80,00; 01Cadeira, ruim, R$20,00; 02 Extintores 

vencidos, R$15,00; 02 lixeiras, ruim, R$10,00; bens móveis que se encontram nas lojas 01 á 10, 



pavilão 09, Ceasa Minas: 06 mesas de escritório, ruim, R$ 60,00; 02 Mesas em L , ruim, R$ 

20,00; 09 armários de madeira, sendo 01 de ferro, regular, R$ 135,00; 14 divisórias para 

atendimento ao público, regular, R$ 210,00; 01 banco com três lugares de plástico, regular, R$ 

30,00; 01 caixa d'água 500l, regular, R$ 100,00; 01 Geladeira antiga, ruim, R$15,00; 03 

carrinhos de ferro, ruim, R$30,00; 01 fogão ruim R$ 15,00; 01 cavalete padrão Ceasa, 

regular,R$ 25,00; 03 Impressoras, sem teste R$ 40,00; 01 cofre antigo, ruim,R$ 40,00, 01 

Arquivo com gavetas, regular, R$ 20,00; 01 Fragmentadora de papel, sem teste, R$ 25,00; 03 

cadeiras, ruim, R$ 30,00; total da avaliação dos bens móveis R$920,00 (novecentos e vinte 

reais), valor total da avaliação de todos os bens R$ 357.920 (trezentos e cinqüenta e sete mil e 

novecentos e vinte reais), tudo conforme Auto de Arrecadação ID nº42346632 e Auto de 

Avaliação ID nº42346008. CONDIÇÕES GERAIS: - 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 - Para lançar o interessado deverá 

apresentar: Identidade, CPF, comprovante de endereço. 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: À Vista, 

mediante depósito judicial à disposição do Juízo, na agência local do Banco do Brasil S.A., com 

comprovação imediata nos autos; A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação, a ser paga integralmente à vista, pelo arrematante, no ato da 

arrematação. Em caso de adjudicação remição ou acordo, 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. 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. 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. Nos termos do 

Art. 889, do Código de Processo Civil, ficam as partes, advogados, credores, interessados e o 

credor fiduciário BANCO VOLKSWAGEN S/A, INTIMADOS das designações supra. A publicação 

do presente edital supre a intimação pessoal dos requerentes, requeridos, credor fiduciário, 

interessados, bem como de seus advogados constituídos nos autos. Os interessados poderão 

esclarecer suas dúvidas quanto ao presente edital com o Leiloeiro Público Oficial, Sr. Alexandre 

Reis Pedrosa, telefone (31) 2551-3688, www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br ou com o 

Administrador Judicial, Dr. Rogeston Inocêncio de Paula, com endereço profissional à Rua 

Tomé de Souza, 830 - Savassi, Belo Horizonte - MG. E para que chegue ao conhecimento de 

todos, é expedido o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei, 

Contagem/MG, 17 de setembro de 2019. 

DJE 19/09/2019 


