
2ª VARA EMPRESARIAL. COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº 0024.05.861.684-

8. FALÊNCIA DE CASA DO RÁDIO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA - CNPJ: 

25.692.740/0001-67. EDITAL DE LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS. PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. Bel. Adilon Cláver de Resende, MM. Juiz de 

Direito da 2ª Vara Empresarial, 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 5 de 

fevereiro de 2020 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 12 de fevereiro de 2020, também às 

14:00 horas. A alienação dos bens imóveis não poderá ser inferior a 70% (setenta por cento) 

do valor da avaliação. Ambos os leilões acontecerão no saguão do Fórum Lafayette, situado na 

Av. Augusto de Lima nº 1549, bairro Barro Preto, nesta Capital, pelo Leiloeiro Público Oficial, 

Sr. Marco Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, matrícula 565 na JUCEMG, devidamente 

autorizado, levará a público leilão, a quem maior lance oferecer, os terrenos localizados no 

Bairro Serra Verde, conforme abaixo se descreve: Imóvel constituído pelo lote 07 da quadra 

129, localizado a Rua Mar Mediterrâneo, matrícula sob o nº 70.639 perante o 6º Ofício do 

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, com área de 1.000,00m², valor 

da avaliação: R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais). OBS: Para conhecimento de 

terceiros e interessados, consta na matrícula do imóvel objeto do leilão: Indisponibilidade na 

6ª Vara Cível de Belo Horizonte, processo 0024.05.627.959-9 (AV3). Imóvel constituído pelo 

lote 09 da quadra 129, localizado a Rua Mar Mediterrâneo, matrícula sob o nº 70.641 perante 

o 6º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Belo Horizonte, com área de 1.000,00m², 

valor da avaliação: R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais). OBS: Para 

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

Indisponibilidade na 6ª Vara Cível de Belo Horizonte, processo 0024.05.627.959-9 (AV3). 

Imóvel constituído pelo lote 124 da quadra 127, localizado a Rua Mar do Norte, matrícula sob 

o nº 70.775, perante o 6º Ofício do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Belo 

Horizonte, com área de 1.120,00m²,valor da avaliação: R$ 184.000,00 (cento e oitenta e 

quatro mil reais). OBS: Para conhecimento de terceiros e interessados, consta na matrícula do 

imóvel objeto do leilão: Indisponibilidade na 6ª Vara Cível de Belo Horizonte, processo 

0024.05.627.959-9 (AV3); e Terreno indivisivo confrontante com os quarteirões nºs 136 e 138, 

com área de 7.687,84 m²,valor da avaliação: R$ 1.085.000,00 (um milhão e oitenta e cinco mil 

reais).Valor Total dos lotes incluindo terreno indivisivo: R$ 1.597.000,00 (um milhão 

quinhentos e noventa e sete mil reais). 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; Nos termos do art.146 da Lei 11.101/05, fica a massa falida dispensada de 

apresentar certidões negativas. Para participar do procedimento arrematatório, 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 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. 

Ficarão a cargo do arrematante as despesas relativas à transferência do bem arrematado. Os 



interessados poderão esclarecer suas dúvidas quanto ao presente edital com o Leiloeiro 

Público Oficial, Sr. Marco Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, telefone (31) 3024-

4451/(31)98977-8881, no horário comercial. E para que chegue ao conhecimento de todos, é 

expedido o presente. Belo Horizonte, aos 22 de novembro de 2019. Anadyr Baeta Nunes, 

Escrivã judicial, por ordem do MM.Juiz de Direito. 


