
EDITAL DE LEILÃO 

Marco Antônio Barbosa de Oliveira Junior, Leiloeiro Oficial, Mat. JUCEMG nº 565, devidamente 

autorizado pelo proprietário abaixo qualificado, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do 

Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO, de modo Presencial e eletrônico, sendo o 1º Leilão 

realizado no dia 14.08.2019 e, caso seja necessário, será realizado o 2º Leilão no dia 28.08.2019, ambos 

às 10:00 horas: no Auditório do Leiloeiro Avenida Barão Homem de Melo, nº 4444/ 4484 - Bairro Estoril 

– BH/MG; INFORMAÇÕES: (31) 3024-4451/ (31) 98977-8881. Descrição do imóvel a ser leiloado: Lote 

12, quadra 21 – Lago Azul (três lojas e 4 apartamentos, um de 1 quarto, dois de 2 quartos e 01 de três 

quartos).  Área de aproximadamente 500 m² (quinhentos metros quadrados). MAT. 1.037 – CRI de 

Ibirité. Avaliação: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).  

PROPRIETARIO: CLEBER EUSTÁQUIO GOMES MOREIRA 

FOMA DE PAGAMENTO: Será dada preferência aos lances para pagamento à vista. Caso não haja lance 

para pagamento a vista, o mesmo poderá ser parcelado, com entrada de 25% (vinte e cinco por cento) 

do valor da arrematação e o restante em ate 10 (dez) parcelas. 

O bem será entregue livre de ônus e os lances abaixo da avaliação serão apreciados em no máximo 24 

(vinte e quatro) horas, devendo o arrematante deixar dois cheques devidamente assinados, sendo um 

para pagamento do bem arrematado e o outro para pagamento da comissão do leiloeiro. 

Correrão por conta do arrematante todas as despesas referentes à transferência do imóvel.  

O arrematante, desde já, expressa a sua ciência de que o imóvel a ser leiloado não possui o habite-se. 

Dessa forma, os ônus para a regularização dessa questão, bem como de outras relativas ao imóvel, 

correrão por conta e risco, exclusivamente, do arrematante. 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, independentemente da quitação do montante 

relativo ao lance, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% da arrematação, a ser paga a 

vista, no ato do leilão.  

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 encontra, 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. Mais informações: (31) 3024-4451/ (31) 98977-8881. 


