
 

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

2988666-18.2014.8.13.0024, Massa Falida de MMX SUDESTE MINERACAO S.A, 

CNPJ 08.830.308/0001-76. EDITAL DE LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE 

TERCEIROS E INTERESSADOS - PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. A Dra. Cláudia 

Helena Batista, MMa. Juíza de Direito 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 será 

realizado leilão judicial eletrônico (online), a ser conduzido pelo Leiloeiro Público 

Oficial, Sr. Alexandre Reis Pedrosa, matrícula 677, através da plataforma, 

www.alexandrepedrosaleiloeiro.com.br. DATAS DOS LEILÕES: 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.142, V 

- § 3º da Lei 11.101/05 com alterações data pela lei 14.112/20 e Art. 887 - § 1o do 

CPC.); 1ª DATA DO LEILÃO, será encerrada em 05 de maio de 2022, a partir das 

14h00min, pelo maior lanço, igual ou acima da avaliação. Se não for vendido no 

período da 1ª chamada, imediatamente inicia-se o período da 2ª chamada para 

recebimento de lances; 2ª DATA DO LEILÃO, será encerrada em 11 de maio de 2022, 

a partir das 14h00min, quando a alienação dar-se-á por no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) do valor de avaliação (Art. 142, V - § 3º-A - II da Lei 11.101/05 com alterações 

data pela lei 14.112/20). Se não for vendido no período da 2ª chamada, imediatamente 

inicia-se o período da 3ª chamada para recebimento de lances; 3ª DATA DO LEILÃO, 

será encerrada em 18 de maio de 2022, a partir das 14h00min, quando a alienação 

dar-se-á por qualquer preço, (Art. 142, V - § 3º-A - III da Lei 11.101/05 com alterações 

data pela lei 14.112/20), caso em que ficará condicionado a homologação do juízo. 

DOS BENS: 1.1- Imóvel constituído pelo Apartamento 1402 do bloco 05, situado na 

Av. Projetada nº 01, do PAA 11925, nº 85 (Avenida das Américas, nº 10.333), 

Condomínio Riserva Uno, Edifício Residencial Venezia, Barra da Tijuca, Rio de 

Janeiro/RJ, com 293m² de área edificada, duas frentes, com três vagas de garagem, 

originariamente constituído por quatro suítes, inscrição predial 3.139.893-6, 

devidamente registrado no 9º Ofício do Registro Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, sob 

matrícula nº 326.941). Imóvel avaliado em R$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos 

mil reais). Descrição da matrícula: Apartamento 1402 do bloco 5 do prédio em 

construção na avenida Projetada 1 do PAA 11925 nº 85, com numeração suplementar 

pela avenida B do PAA 11925 nº 200, na freguesia de Jacarepaguá, com direito a 3 

vagas de garagem de uso indistinto no 1º ou no 2º subsolo do Bloco 5, e 

correspondente fração de 0,003614 para o apartamento do terreno designado por lote 

2 da quadra C do PAL 46627, que mede em sua totalidade 204,69m de frente para 

Avenida Projetada B do PAA925 mais 7,29 em curva subordinada a um raio interno de 

6,00 m concordando com o alinhamento da Avenida Projetada 1, por onde mede 

176,95m; 204,02 de fundos e 254,08m à direita, confrontado no fundo com o lote 3 e à 

direita com o lote 1ambos da quadra C do PAL 46627. Para conhecimento de terceiros 

e interessados, consta na matrícula do imóvel os seguintes registros: R-18 - 

Indisponibilidade do imóvel decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara Federal 

Criminal, Processo nº 0512467-57.2015.4.02.5101; R19 - Sequestro do imóvel 

decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária 

do Rio de Janeiro, processo 2016.027354. 1.2- Imóvel constituído pela Casa situada à 



Estrada Vereador Benedito Adelino (Estrada do Contorno), nº 4.639, Vila Velha, Angra 

dos Reis/RJ e constante nas matrículas nº 125-A e 126-A do 1º Ofício de Justiça de 

Angra dos Reis/RJ. Matrícula 125-A: Uma faixa de terras, foreiras à União Federal, 

desmembrada do Sítio situado na Vila Velha, 1º Distrito deste Município, fazendo 

frente para o mar, onde mede 33,00m, com cerca de 500,00m de fundos, indo até as 

vertentes, com uma área aproximada de 16.500,00m², confrontado a quem olha para o 

mar, no lado direito com Maria Helena Dale Coutinho, pelo lado esquerdo com 

Suleima Aparecida Tabet Miguel, e fundos com a Fazenda do Tanguá, inclusive as 

benfeitorias existentes no imóvel. Matrícula 126-A: Uma faixa de terras, foreiras à 

União Federal, desmembrada do Sítio situado na Vila Velha, 1º Distrito deste 

Município, fazendo frente para o mar, onde mede 33,00m, com cerca de 500,00m de 

fundos, indo até as vertentes, com uma área aproximada de 16.500,00m², confrontado 

a quem olha para o mar, no lado direito com o Espólio de João Antônio de Oliveira, 

pelo lado esquerdo com os Outorgantes, e fundos com a Fazenda do Tanguá, 

inclusive as benfeitorias existentes. Imóvel avaliado em: R$ 10.500.000,00 (dez 

milhões e quinhentos mil reais). Para conhecimento de terceiros e interessados, 

consta na matrícula do imóvel os seguintes registros: R08 - Indisponibilidade do imóvel 

- CNIB - CNJ - através do protocolo 201401.0814.00116730-IA-930; R- 09 - Sequestro 

do imóvel nos termos do aviso nº 312/2016, da Corregedoria Geral de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro -RJ, ofício nº OCR. 0025.000050-7/2016, lavrado pelo juiz 

Federa Criminal, Processo nº 2016.027357 CJ. 1.3- Imóvel constituído pelo prédio 

residencial nº89, da Rua Alberto Torres, situado na Vila Itamarati, 1º Distrito de Duque 

de Caxias, contendo sala, dois quartos, cozinha e banheiro, edificado no lote de 

terreno nº 06, medindo 10,00m de frente, igual largura na linha dos fundos, por 20,00m 

de extensão da frente aos fundos por ambos os lados; confrontando pelo lado direito 

com propriedade de João Batista Rocha, pelo lado esquerdo com propriedade de João 

Batista dos Santos e nos fundos com propriedade de José Gonçalves Arantes, com 

área de 200,00m², devidamente registrado sob matrícula nº 13775. Imóvel avaliado 

em: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). Para conhecimento de 

terceiros e interessados, consta na matrícula do imóvel os seguintes registros: R- 01 - 

Sequestro do imóvel nos termos do aviso nº 312/2016, da Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro -RJ, ofício nº OCR. 0025.000050-7/2016, lavrado 

pelo juiz da 3ª Vara Federal Criminal, Processo nº 0512467-57.5015.402.5101. 1.4- 

Imóvel constituído pelo Apartamento nº 305, bloco 01, situado na Rua Carlos Palut, 

359, Taquara, Rio de Janeiro, inscrição municipal nº 1.310.987-1, devidamente 

registrado no Cartório do 9º Oficio, sob matrícula nº 40.625. Imóvel avaliado em R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Descrição da matrícula: Rua Projetada 1 nº 359 

apto 305, bloco 1, com a fração de 0.002941176, terreno (lote 3 do PA 29683) e com a 

área privativa de 47,58m². Freguesia de Jacarepaguá. Para conhecimento de terceiros 

e interessados, consta na matrícula do imóvel os seguintes registros: AV. 19 - 

Indisponibilidade do imóvel - CNIB - CNJ - 1684727, decidida nos autos da ação 

oriunda da 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, processo 

0512467-57.2015.4.02.5101; R- 20 - Sequestro do imóvel nos termos do aviso nº 

312/2016, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro -RJ, lavrado 

pelo juiz da 3ª Vara Federa Criminal, Processo nº 2016.027357 CJ. 1.5 - 1/96 do 

imóvel constituído por uma casa residencial com dois cômodos anexos para comércio 

e seu respectivo lote de terreno contendo 1914,52m². Situado na Rua Governador 

Valadares, dividindo pelos fundos com Avenida Juca Batista, a frente com a Rua 



Governador Valadares, dividindo as laterais dentro do seguinte: lado direito com 

Automóvel Clube e Geraldo José de Almeida, lado esquerdo, José Tomaz Martins da 

Costa, devidamente registrado no Ofício do Registro Imóveis de Nova Era /MG, sob 

matrícula nº 3216, Avaliação da fração de 1/96 do imóvel: R$ 17.187,50 (dezessete mil 

cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Para conhecimento de terceiros e 

interessados, consta na matrícula do imóvel os seguintes registros: AV. 34 - 

Indisponibilidade do imóvel decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara Federal 

Criminal, Processo nº 0512467-57.2015.4.02.5101; AV. 35 - Indisponibilidade do 

imóvel decidida nos autos da ação oriunda da 7ª Vara Federal Criminal, Processo nº 

0501048692017402510; AV37 - Indisponibilidade do imóvel decidida nos autos da 

ação oriunda da 7ª Vara Federal Criminal, Processo nº 00034501520194025101. 1.6 - 

1/96 do imóvel constituído por um lote de terreno situado na Rua Governador 

Valadares, medindo área de 405m², dividindo a frente com a referida rua, pelo lado 

direito, com Rosário Gervásio, aos fundos com espólio de Benigno de Souza, pelo 

lado esquerdo, com Dr. José Batista Filho, devidamente registrado no Ofício do 

Registro Imóveis de Nova Era /MG, sob matrícula nº 3217. Avaliação da fração de 

1/96 do imóvel: R$3.593,75 (três mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e 

cinco centavos). Para conhecimento de terceiros e interessados, consta na matrícula 

do imóvel os seguintes registros: AV. 32 - Indisponibilidade do imóvel decidida nos 

autos da ação oriunda da 3ª Vara Federal Criminal, Processo nº 0512467-

57.2015.4.02.5101; AV. 33 - Indisponibilidade do imóvel decidida nos autos da ação 

oriunda da 7ª Vara Federal Criminal, Processo nº 0501048692017402510; AV35 - 

Indisponibilidade do imóvel decidida nos autos da ação oriunda da 7ª Vara Federal 

Criminal, Processo nº 00034501520194025101. 1.7 - 1/96 do imóvel constituído por 

um lote de terreno com área de 470m² e a casa de 193,90m² de área construída, nele 

edificada, situados na Rua Governador Valadares, 397/403, Centro, na cidade de 

Nova Era/MG, devidamente registrado no Ofício do Registro Imóveis de Nova Era 

/MG, sob matrícula nº 3616. Avaliação da fração de 1/96 do imóvel: R$4.270,83 

(quatro mil duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos). Para conhecimento de 

terceiros e interessados, consta na matrícula do imóvel os seguintes registros: AV. 27 - 

Indisponibilidade do imóvel decidida nos autos da ação oriunda da 3ª Vara Federal 

Criminal, Processo nº 0512467-57.2015.4.02.5101; AV. 28 - Indisponibilidade do 

imóvel decidida nos autos da ação oriunda da 7ª Vara Federal Criminal, Processo nº 

0501048692017402510; AV29 - Indisponibilidade do imóvel decidida nos autos da 

ação oriunda da 7ª Vara Federal Criminal, Processo nº 00034501520194025101. 1.8 - 

Imóveis constituídos pelas lojas e salas do Prédio comercial situado na Avenida das 

Américas, nº 6.205, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. O edifício conta com 5 

pavimentos (2 subsolos, piso térreo e 2 pavimentos superiores), 8 lojas, 20 salas e 

vagas de garagem. Matrícula 195.532 do Cartório do 9º Ofício da Capital -RJ; Loja A, 

fração de 0,31467/100, matrícula nº 358.918 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; 

Loja B, fração 0,36770/100, matrícula nº 358.919 do Cartório do 9º Ofício da Capital- 

RJ; Loja C, fração 0,37350/100, matrícula 358.920 do Cartório do 9º Ofício da Capital- 

RJ; Loja D, fração 0,51323/100, matrícula 358.921 do Cartório do 9º Ofício da Capital- 

RJ; Loja E, fração 15,63475/100, matrícula 358.922 do Cartório do 9º Ofício da 

Capital- RJ; Loja F, fração 16,78221/100, matrícula nº358.923 do Cartório do 9º Ofício 

da Capital- RJ; Loja G, fração 11,34822/100, matrícula nº358.924 do Cartório do 9º 

Ofício da Capital- RJ; Loja H, fração 0,34809/100, matrícula nº358.925 do Cartório do 

9º Ofício da Capital- RJ; Sala 101, fração 2,72814/100, matrícula 358.926 do Cartório 



do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 201, fração 1,69589/100, matrícula 358.927 do 

Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 202, fração 1,10668/100, matrícula 358.928 

do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 203, fração 1,63595/100, matrícula 

358.929 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 204, fração 0,55557/100, 

matrícula 358.930 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 205, fração 

0,55557/100, matrícula 358.931 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 206, 

fração 0,55557/100, matrícula 358.932 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 

207, fração 1,09732/100, matrícula 358.933 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; 

Sala 208, fração 8,45785/100, matrícula 358.934 do Cartório do 9º Ofício da Capital- 

RJ; Sala 209, fração 1,10913/100, matrícula 358.935 do Cartório do 9º Ofício da 

Capital- RJ; Sala 210, fração 0,53930/100, matrícula 358.936 do Cartório do 9º Ofício 

da Capital- RJ; Sala 211, fração 1,63773/100, matrícula 358.937 do Cartório do 9º 

Ofício da Capital- RJ; Sala 212, fração 0,55401/100, matrícula 358.938 do Cartório do 

9º Ofício da Capital- RJ; Sala 213, fração 2,50506/100, matrícula 358.939 do Cartório 

do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 214, fração 3,27479/100, matrícula 358.940 do 

Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 301, fração 2,27731/100, matrícula 358.941 

do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 302, fração 15,78919/100, matrícula 

358.942 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 303, fração 6,54379/100, 

matrícula 358.943 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 304, fração 

0,55066/100, matrícula 358.944 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ; Sala 305, 

fração 1,14812/100, matrícula 358.945 do Cartório do 9º Ofício da Capital- RJ e vagas 

de garagem. Avaliação: R$ 81.500.000,00 (oitenta e um milhões e quinhentos mil 

reais). 1.9 - Dos bens móveis: 01 Computador Optilex 990 com monitor, teclado e 

mouse, regular estado; 02 Monitores Dell, regular estado; 02 Teclados, regular estado; 

02 Mouses, regular estado; 01 Caixinha de som, regular estado; 01 Aparelho de 

telefone fixo, regular estado; 01 Cadeira diretor, regular estado; 03 Cadeiras com 

rodinhas, regular estado; 05 Armários com 02 portas, regular estado; 01 Mesa de 

madeira redonda de reunião, regular estado; 01 Armário baixo com 02 portas, regular 

estado; 01 Arquivo pequeno com 04 gavetas, regular estado; 01 Mesa em formica, 

regular estado; 01 Descanso para os pés, regular estado; 02 Lixeiras, regular estado; 

01 Frigobar Electrolux RE80, regular estado; Lote composto por material de escritório 

contendo lápis, canetas, régua, porta documentos, quadro branco, e material de 

limpeza, etc., regular estado. Avaliação dos bens móveis: R$2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais).Total do valor de avaliação de todos os bens: R$ 96.377.752,08 

(noventa e seis milhões, trezentos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e dois 

reais e oito centavos). Tudo conforme consta no Auto de Arrecadação e Avaliação 

juntado nos autos. CONDIÇÕES DO LEILÃO: O presente leilão será regido pelo 

Decreto Lei 11.101/05 com alterações data pela lei 14.112/20, Lei 21.981/32, Código 

de Processo Civil, Código Penal, 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 a partir da publicação deste Edital, que deverá ocorrer com, 

no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência do início do leilão; 3º) Não havendo lances 

no 1º leilão, seguir-se-á, sem interrupção, o 2º leilão que ficará aberto para 

recebimento de lances; Não havendo lances no 2º leilão, seguir-se-á, sem interrupção, 

o 3º 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.alexandrepedroasleiloeiro.com.br, aceitar os termos e condições informados, 

somente após a análise dos documentos obrigatórios e a liberação do login, poderá 

ofertar lances; 5º) DÉBITOS E ESTADO DE CONSERVAÇÃO: O bem objeto do 

presente leilão será alienado livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do 

arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as 

derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho e no 

estado em que se encontram (Art. 141, inciso II da Lei 11.101/05 com alterações data 

pela lei 14.112/20), 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. Os tramites de operacionalidade para a transferência dos bens 

arrematados serão por conta do arrematante. 6º) 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 

efetuado o pagamento, o arrematante, dentro do prazo de 01 (um) dia acima 

estipulado, deverá enviar o comprovante via e-mail alexandreleiloeiro@gmail.com ou 

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

comprovante aos autos; 7º) 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. 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. 8º) 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 comunicarão 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.". 9º) INTIMAÇÕES Nos termos do Art. 889 do CPC, ficam as partes, 

interessados, credores, coproprietários, Eliezer Batista da Silva, CPF 607.460.507-

63;Diebietrich Fuhrken Batista, CPF 319.002.836-20;Werner Fuhrken Batista, CPF 

606.492.597-34;Helnut Fuhrken Batista, CPF 079.513.07748;Harald Fuhrken Batista, 

CPF 058.213.277-09;Monika Fuhrken Batista, CPF 628.673.267-53;Lars Fuhrken 

Batista, CPF 025.951.807-70;Esther Baptista Pereira, CPF 505.369.317-04;Estela 

Batista, CPF 354.294.887-04;Martha Batista, CPF 331.933.988-53;Maria de Lourdes 

Batista Guerra, CPF 057.201.686-72; Monetar Distribuidora de Títulos e Valores 

Mobiliários Ltda, CNPJ 12.063.256/0001-27; LCI Fundo de Investimento Imobiliário, 

CNPJ 34.691.520/0001-00; MDX Barra Medical Center Ltda, CNPJ 08.162.150/0001-

03 INTIMADOS da realização do leilão público por este edital. A publicação do 

presente edital supre a intimação pessoal dos mesmos. 10º) DA PUBLICAÇÃO DO 

EDITAL - O edital será publicado no DJE e na rede mundial de computadores, no sítio 

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 bens a serem apregoados. 11º) 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS - Os interessados poderão esclarecer suas 

dúvidas quanto ao presente leilão com o leiloeiro, através do aludido site, email e 

telefone (31)99222-6692 / 2551-3688, no horário comercial. 12º) 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 20% (vinte por cento) do valor atualizado do bem. E para 

que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente. Belo Horizonte, 

23/03/2022. (as.) Brígida Nascimento Souza de Oliveira - Escrivã Judicial (as.) Cláudia 

Helena Batista - Juíza de Direito. 24/03/2022 DJE 


