
 

1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE / MG. PROCESSO: 5162255-

12.2017.8.13.0024 Massa Falida de Copiadora Brasileira Material de Engenharia Comércio e 

Importação Ltda, CNPJ 17.247.982/0001-13.EDITAL DE LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE 

TERCEIROS E INTERESSADOS. A Dra. Claudia Helena Batista MMa. Juíza deDireito da 1ª 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 no dia 30 de outubro de 2019 às 14:00 horas realizar-se-á o 1º leilão e, não havendo 

arrematação dos bens, fica desde já designada à data do 2º leilão para o dia 31 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 no 

saguão do Fórum Lafayette, situado na Avenida Augusto de Lima 1549, Barro Preto, Belo 

Horizonte/MG, a ser conduzido pelos 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, que levarão a 

leilão os bens arrecadados da Massa Falida de Copiadora Brasileira Material de Engenharia 

Comércio e Importação Ltda a saber: 1- DO BEM IMÓVEL: Imóvel situado na Rua Porto, Bairro 

São Francisco, Belo Horizonte MG,constituído pelo lote 12 da quadra 03 da 2ª seção do Bairro 

Vila São Francisco de Assis, com área de 600m², limites e confrontações de acordo com a 

planta respectiva, devidamente registrado no 6º Cartório de Registro de Imóveis de Belo 

Horizonte -MG, sob a matrícula nº 40939. Índice Cadastral 878003.012.001-5. Avaliado em 

R$350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), OBS: para conhecimentos de terceiros e 

interessados consta as seguintes averbações na matrícula do imóvel: R3- Penhora em favor da 

Fazenda Nacional, Processo 36416-28.2012.4.01.3800, 27ª Vara Federal da Seção Judiciaria de 

Minas Gerai; AV 04 - Indisponibilidade expedida pelo juízo da 1ª Vara de Feitos Tributários do 

Estado, Processo 024.11.118.114-5; R5- Penhora em favor do Credor Estado de Minas Gerais, 

3ª Vara de Feitos Tributários, processo 024.13.197.265-5; R6- Penhora em favor do Estado de 

Minas Gerais, 4ª Vara de Feitos Tributários, processo 0638691-76.2010.8.13.0024; R-7 - Credor 

Fazenda Nacional, 25ª Vara Federal, processo 3605-78.2013.4.01.3800; R8 - Penhora em favor 

do Estado de Minas Gerais, 4ª Vara de Feitos Tributários, processo 0024.12.244.710-5; AV 9 - 

Indisponibilidade expedida pelo juízo da 1ª Vara de Feitos Tributários do Estado, Processo 

024.12.290.323-0; R10 - Penhora em favor do Credor Estado de Minas Gerais, 4ª Vara de Feitos 

Tributários, processo 024.09.513.408-6; R11 - Penhora em favor do Credor Estado de Minas 

Gerais, 4ª Vara de Feitos Tributários, processo 024.03.187.565-1; R12 Credor Fazenda 

Nacional, 24ª Vara Federal, processo 61498-27.2013.4.01.3800; AV13 - Indisponibilidade 

expedida pelo juízo da 1ª Vara de Empresarial de Belo Horizonte/MG, Processo 5162255-

12.2017.8.13.0024 2 - DO VEÍCULO: 01 veículo CAR/ CAMINHONETA/ C.FECHADA - FIAT / 

FIORINO 1.5, ano 1993, mod. 1993, cor Branca, placa GPK-3076, chassi 

nº9BD146000P8303688, renavam 610855964, o veículo encontra-se com pneus em péssimo 

estado de conservação e uso, avarias na lataria, e motor fundido, avaliado em R$ 2.000,00; 3- 

DOS BENS MÓVEIS: MOBILIÁRIO, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, INFORMÁTICA, ETC. Lote 001 - 

loja: 02 (dois) balcoes expositores c/ tampo em fórmica e vidro c/ aprox. 8.00m (cada), antigo 

(s) regular r$ 400,00; 02 (dois) balcoes expositores c/ tampo em fórmica e vidro med. Aprox. 

3.00m (cada), antigo (s) regular r$ 150,00; 02 (dois) balcoes expositores c/ tampo em fórmica e 



vidro med. Aprox. 2.50m (cada), antigo (s) regular, r$ 125,00; lote: box em fórmica e tela 

(caixa), 01 (uma) gaveta p/ caixa s/ marca aparente. Antigo (s) regular r$ 130,00; lote: 01 (uma) 

cadeira, 01 (um) banco, 05 (cinco) lixeiras, 01 (uma) mesa em formica; 01 (uma) estante em 

metalon c/ 03 (tres) prateleiras, 03 (tres) circuladores de ar arno e 02 (dois) ventiladores 

mallory, 01 (um) telefone digital ge e 07 (sete) telefones fixos diversos, 02 (dois) carrinhos de 

carga. Antigo(s) regular, r$ 300,00; lote: 01 (uma) estante expositora c/ 03 (tres) divisórias 

pequena, 01 (uma) estante expositora c/ 21(vinte e uma) divisórias pequenas, 04 (quatro) 

estantes expositoras pequenas p/ cartolina, papel a3, a4 etc, 01 (um) expositor p/ envelopes c/ 

varias divisórias, 02 (dois) suportes para papel de presente (embrulho), 03 (tres) expositores 

madeira e acrilico p/ lápis, pincel, lapiseira etc, 01 9um) ilha expositora móvel grande, vários 

expositores (bic, 3m, primaco, maxprint) regular estado, r$ 500,00; 02 (dois) computadores 

completos, antigo(a) s/teste, r$ 600,00; 02 (duas) máquinas impressoras de cupom fiscal 

bematech mp 2100 thfi, antigo(a) s/teste, r$ 600,00; 01 (um) leitor de codigo de barra 

metrologic, antigo(a) s/teste, r$ 60,00; 01 (uma) guilhotina industrial funtimod, antigo(a) 

s/teste, r$ 9.000,00; Valor de Avaliação total lote 001: R$ 11.865,00; Lote 002 - sala gerência e 

refeitório: 01 (um) relogio de ponto biopoint iis, s/teste, r$ 250,00; 01 (um) leitor de codigo de 

barra, s/teste, r$ 60,00; 01 (um) impressora hp laser jet m1212, s/teste, r$ 80,00; 02 (dois) 

computadores completos, antigo (a) s/teste, r$ 600,00; 01 aparelho de fax tce, s/teste, r$ 

35,00; 02 (dois) cofres grandes (verdes), antigo (s) regular r$ 250,00; lote: 03 (tres) mesas de 

madeira pequenas, 01 (um) longarina em courino marrom c/ 03 (tres) lugares, 02 (duas) mesas 

em formica, 02 (duas) cadeiras, 01 (um) armario de aço com 02 (duas) portas, 01 (um) 

telefone, 01 (um) escaninho, 02 (duas) lixeiras, 01 (um) bebedouro s/ marca aparente, 01 

(uma) escada em aluminio c/ 04 (quatro) degraus, 02 (dois) estabilizadores, 01 (um) relogio de 

parede (antigo), 02 (dois) circuladores de ar. Antigo(s) regular, r$ 350,00; Valor de Avaliação 

total lote 002: R$ 1.625,00; Lote 003 - copiadora: 03 (tres) máquinas impressoras de cupom 

fiscal bemaq, s/teste, r$ 900,00; 05 (cinco) 04 (quatro) telefones fixos, 01 (um) telefone s/ fio 

panasonic, s/teste, r$ 110,00; 01 (um) xerox workcentre 6555, r$ 1.500,00; 01 (uma) 

plastificadora gazela, antigo(s) regular, r$ 80,00; 01 (uma) canteadeira lassane, antigo(s) 

regular, r$ 50,00; 01 (uma) refiladeira lassane, antigo(s) regular, r$ 50,00; 01 (um) notebook 

dell vostro 1400, s/teste, r$ 250,00; 03 (tres) docucolor 12 xerox (c/controlador fiery), bom 

estado, r$ 2.100,00; 01 (um) docucolor 12 xerox incompleta, r$ 300,00; 01 (um) plotter pw 

300, bom estado, r$ 18.000,00; 01 (um) scanner tds 450 océ (c/ rack dell com monitor 

siemens), bom estado, r$ 12.000,00; 04 (quatro) estabilizadores bom estado r$ 40,00; 02 (dois) 

monitores (vga) antigo(s), s/teste r$ 10,00; 06 (seis) computadores completos, s/teste r$ 

2.040,00; 02 (dois) computadores sucateados (cpu) sucateados r$ 50,00; 02 (dois) switchs 

encore c/ suporte, bom estado s/teste r$ 40,00; lote: 04 (quatro) cadeiras c/ rodinhas, 05 

(cinco) mesas em formica, 03 (tres) bancos, 01 (um) armário em fórmica horizontal c/ 02 

(duas) portas de correr, 02 gaveteiros, 01 (uma) mesa em vidro c/rodinhas, 02 (dois) extintores 

de incendio, 02 (dois) aparelhos de ar condicionado, 01 (uma) estante em fórmica, 01 (um) 

móvel antigo em madeira c/ 02 (duas) portas, 04 (quatro) balcoes em fórmica e madeira c/ 

aprox. 2.00m cada, 02 (duas) mesas, 02 (duas) cadeiras, 01 (um) ventilador tripe arge, 03 (tres) 

circuladores de ar arno, 01 (um) relogio de parede, 04 (quatro) lixeiras, 01 (uma) escada em 

madeira c/ 08 (oito) degraus, 01 (uma) 01 longarina c/ 03 (tres) lugares em courino preta, 

antigo(s) regular estado, s/teste, r$ 1.376,00; lote: 02 (dois) celulares e 01 (uma) tv sharp, 

antigo(s) s/teste, r$ 130,00; Valor de Avaliação total lote 003: R$ 39.026,00 Lote 004 - 



equipamentos, acessórios e papéis para impressão: 02 (dois) developers housing dc12, 01 (um) 

developer hsg dc12, 02 (dois) conjuntos do motor dc12, 02 (dois) gear dc12, 02 (dois) 

embreagens dc12, 02 (dois) rolos de retardo dc12, 01 (um) interruptor dc12, 01 (um) low toner 

sensor dc12, 01 (um) offset position dc12, 01 (um) sensor temp dc12, 04 (quatro) engrenagens 

do motor dc12, 01 (um) gear idler dc12, 01 (um) motor msi dc12, 01 (um) limitador da bandeia 

dc12, 02 (dois) sensores de nível dc12, 03 (tres) conectores eletric dc12, 02 (dois) kits gear 

dc12, 07 (sete) selos dc12, 02 (dois) btrs dc12, 01 (um) plate grid dc12, 1 (um) rolo de tensão 

dc12, 2 (dois) conjuntos de limpeza dc12, 03 (tres) embreagens dc12, 02 (dois) gears assy dc12, 

01 (um) 2nd btr retract dc12, 02 (dois) motores de retração dc12, 02 (dois) brushs assy dc12, 

03 (tres) rolls asy dc12, 01 (um) embreagens dc12, 01 (um) sensores esv dc12 , 01 (uma) caixa 

reveladora dc12, 02 (dois) gears assy dc12, 02 (dois) engrenagens dc12, 05 (cinco) gears idler 

dc12, 03 (três) tonners cyan dc12, 02 (dois) tonners amarelo dc12, 02 (dois) tonners preto 

dc12, 01 (um) tonner magenta dc12, 01 (um) conjunto junção dc12, 02 (dois) belts assy dc12, 

01 (um) fuser agent dc12, 03 (tres) conjuntos da lâmina dc12, 01 (um) pressure roll dc12, 01 

(um) oil system repair dc12, 03 (três) lâminas dc12, 01 (um) drive assy msi dc12, 01 (um) 2nd 

btr dc12, 01 (um) rolo de tensão dc12, 01 (um) cilindro dc12, 03 (tres) developeres waster 

dc12, 03 (tres) drys inkwaster dc12, 01 (um) motor assy dc12, 02 (dois) motores de 

alimentação dc12, 02 (dois) cartridges motor dc12, 02 (dois) revelardores preto dc12, 02 (dois) 

revelardores cyan dc12, 02 (dois) revelardores magenta dc12, 02 (dois) revelardores amarelo 

dc12, 01 (um) wire kit dc12, 01 (um) rolo de tensão dc12, 02 (dois) rolos de registro dc12, 02 

(dois) conjuntos de engrenagem dc12, 01 (um) kit de reparo rotativo dc12, 09 (nove) roletes 

pressionadores dc12, 05 (cinco) botões do painel dc12, 03 (tres) clutchs assy dc12, 03 (tres) 

bombas de oleo dc12, 02 (dois) webs mot dc12, 04 (quatro) sensores fototransistor dc12, 04 

(quatro) embreagens do revelador dc12, 02 (duas) engrenagem dc12, 01 (um) engrenagem do 

revelador dc12, 01 (um) revelador plotwave350 plotwave 350, 01 (uma) caixa tonner plotwave 

350 plotwave 350, 01 (uma) caixa tonner xerox 5655 xerox 5655, 01 (um) modulo xerografico 

xerox 5655, em uso. R$ 4.000,00. Valor de Avaliação total lote 004: r$ 4.000,00; Lote 005 - 

oficina de acabamento/refeitório/corredor: 02 (dois) grampeadores miruna e funtimod, 

antigo(s)razoavel, r$ 2.000,00; 02 (dois) perfuradoras 01 (uma) espiramaltic e outra sem marca 

aparente, antigo(a) s/teste, r$ 300,00; 01 (uma) picotadeira baumhak, antigo(a) s/teste, r$ 

400,00; 01 (uma) máquina encadernadora, antigo(a) s/teste, r$ 400,00;01 (uma) seladora 

delmac, antigo(a) s/teste, r$ 250,00; lote: 03 (tres) mesas tipo balcão 01 (uma) mesa de 

escritório, 01 (uma) mesa de madeira com pé de ferro, 01 (uma) mesa de refeitório com 

banco, 01 (uma) mesa branca de corte aprox. 3 m, 02 (duas) mesas, 01 (uma) mesa de 

máquina de costura. Antigo(s) razoavel. R$ 230,00; lote: 03 (tres) balcoes, 46 (quarenta e seis) 

estantes de aço, 01 (uma) estante verde de ferro aprox. 3 metros, 02 (duas) estantes papel 

foto, 01 (um) armario de aço, 02 (dois) escaninhos em madeira pequenos. Antigo(s) razoavel. 

R$ 1.000,00; lote: 32 (trinta e duas) prateleiras de madeira com 2 metros de altura, total de 

120 m lineares, antigo(s) razoavel r$ 500,00; lote: 04 (quatro) escadas de alumínio com 05 

(cinco) e 06 (seis) degraus, 02 (dois) circuladores de ar, 01 (um) ventilador, 01 (um) telefone, 

03 (tres) bancos, 03 (tres) cadeiras, 01 (um) relogio de parede, 01 (um) extintor, 01 (um) 

suporte de papel, 03 (tres) caixas registradoras (sucateadas), 01 (uma) geladeira consul conest 

28, 01 (uma) geladeira philco, 01 (um) microondas, antigo(s) razoavel, sucata s/teste. R$ 

415,00. Valor de Avaliação total lote 005: R$ 5.495,00; Lote 006 - contabilidade: lote: 07 (sete) 

mesas de escritório, 05(cinco) armários de aço com 02 (duas) portas, 01 (um) armário de aço 



com 01 (uma) porta, 01 (um) arquivo com 05 (cinco) gavetas, 07 (sete) cadeiras, 02 (duas) 

longarinas com 03 (tres) e 02 (dois), 04 (quatro) mesas pequenas com duas gavetas. Antigo(s) 

razoavel. R$ 685,00; 02 (dois) computadores completos, razoavels/teste, r$ 600,00; 01 (um) 

relógio de parede, razoavel, s/teste, r$ 30,00; 01 (uma) ricoh atico ap. 4500, razoavel, s/teste 

r$ 3.000,00; 01 (uma) hp laserjet m1212, razoavel, s/teste, r$ 600,00; 04 (quatro) calculadoras 

eletrônicas, razoavel, s/teste r$ 80,00; lote: 04 (quatro) estabilizadores, 03 (tres) telefones, 01 

(um) roteador, 01 (um) máquina datilografia olivetti, 02(dois) extintores, 02 (dois) 

ventiladores, 01 (um) circulador. Antigo(s) razoavel, s/teste. R$ 150,00; lote: 01 (um) circulador 

de ar arno, 01 (uma) mesa madeira pequena, 03 (tres) telefones, 02(dois) fax marca olivete e 

tce, 02(duas) mesas de escritório (pequenas), 02 (duas) cadeiras, 02(duas) lixeiras, 01(um) 

rádio marca "moto rádio", 01 (uma) central telefônica pabx marca alcatel. Antigo(s) razoavel, 

s/teste. R$ 664,00; Valor de Avaliação total lote 006: R$ 5.809,00; Lote 007 - sala de 

documentos: lote: 08 (oito) estantes, 02 (dois) armários com 2 (duas) portas em aço, 02 (duas) 

mesas de escritório, 02 (duas) mesas pequenas, 01 (um) computador completo, 01 (um) 

telefone, 01 (um) arquivo com 4 (quatro) gavetas, 01 (um) circulador de ar, 01 (uma) 

impressora epson lx610, 02 (duas) cadeiras, 01 (um) estabilizador, 02 (dois) extintores, 01 

(uma) lixeira. Antigo(s) razoável, sucateados. R$ 603,00; sucata: lote: 01 (uma) máquina de 

datilografia, 04 (quatro) monitores, 01 (uma) aficio collor 4006, 03 (tres) cpus, 01 (um) 

scanner, 01 (um) notebbok, 03 (tres) micro filmagem 3m, cabos, conectores, teclados e fontes 

(diversos), ventiladores, circuladores de ar e microondas (variados e sucateados), 01 (uma) 

xerox 2510, 01 (uma) geladeira philco (antiga), 01 (uma) aspirador de po. Antigo (s) s/ teste 

sucateados. R$ 800,00; material de limpeza: lote: 01 (uma) estante de alumínio, 02 (dois) 

fardos de papel higiênico (abertos), 03 (três) fardos de papel toalha (abertos), 10 (dez) 

desinfetantes veja multi uso. Em uso (abertos). R$ 70,00. Valor de Avaliação total lote 007: R$ 

1.473,00; Lote 008 - diretoria sala 01: lote: 01 (uma) mesa em fórmica, 01 (uma) cadeira 

"presidente"; 02 (duas) cadeiras; 01 (uma) lixeira, 01 (uma) calculadora e 01 (um) telefone. 

Antigo(s) bom estado. R$ 780,00; diretoria sala 02: lote: 01 (uma) mesa com tampo em 

mármore com 04 (quatro) gavetas; 01 (uma) cadeira com rodinhas e encosto; 01 (uma) cadeira 

em courino; 02 (dois) telefones; 01 (uma) calculadora; 01 (um) notebook dell; 01 (um) rack 

com rodas; 01 (uma) televisão philips; 01 (um) circulador de ar arno; 01 (um) gaveteiro. 

Antigo(s) bom estado, s/ teste. R$ 600,00; diretoria sala 03: lote: 01 (uma) mesa em 'l' em 

fórmica preta, 04 (quatro) cadeiras, 01 (uma) mesa com tampo em mármore com 04 (quatro) 

gavetas, 01 (uma) mesa em madeira pequena, 02 (duas) cadeiras em courino, 04 (quatro) 

cadeiras, 02 (duas) cadeiras com rodinhas, 01 (um) monitor lg para sistema câmera, 01 (um) 

computador completo, 01 (um) circulador de arno, 01 (um) relógio parede, 01 (um) 

estabilizador, 01 (um) filtro energia, 01 (um) telefone, 01 (uma) calculadora, 01 (um) frigobar 

consul luxo. Antigo(s) bom estado s/ teste. R$ 1.500,00. Valor de Avaliação total lote 008: R$ 

2.880,00. 4 - DO ESTOQUE DE MERCADORIAS: Estoque de mercadorias, que foi devidamente 

arrecadado na sede da massa falida, encontra-se descrito e avaliado no anexo I, composto por 

75 páginas, ID 53369165, avaliado em R$316.923,07. O anexo encontra-se disponível nos sites 

dosleiloeiros,www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br , e www.marcoantonioleiloeiro.com.br. 

AVALIAÇÃO TOTAL DE TODOS OS BENS: R$741.096,07 (setecentos e quarenta e um mil e 

noventa e seis reais e sete centavos), tudo conforme consta no auto de arrecadação e 

avaliação dos bens descrito no ID 53368214,53369165, 53368272, 53368280 dos autos. Nos 

termos do Art. 889 do CPC, ficam intimados credores e interessados da realização do leilão 



público presencial por este edital. 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. 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 dos leiloeiros será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a 

ser paga integralmente à vista, pelo arrematante, no ato da arrematação. 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. 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. 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 ou com o Administrador Judicial, Dr. Otavio de Paoli 

Balbino, telefone (31) 3656-1514. E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o 

presente edital que será afixado e publicado na forma da lei, Belo Horizonte/MG,26/09/2019. 

(as.) Brigida Nascimento Souza de Oliveira - Escrivã. (as.)Cláudia Helena Batista - Juiza de 

Direito. 

27/09/2019 DJE 


