
2ª VARA EMPRESARIAL. COMARCA DE BELO HORIZONTE-MG. RETIFICAÇÃO DO EDITAL 

PUBLICADO EM 09/11/2020 NO DJE. PROCESSO Nº 0024.99.118.867-3 (1188673-

85.1999.8.13.0024). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REQUERIDO PELA EXEQUENTE MASSA 

FALIDA DE GERAES ADMINSTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA EM DESFAVOR DOS EXECUTADOS 

JOÃO DE LIMA GÉO E OUTROS - EDITAL DE LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS E 

INTERESSADOS. PRAZO DE VINTE (20) DIAS. ART 117 DO DECRETO - LEI 7661/45.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 02 de dezembro de 2020, às 14:00 horas, realizar-se-á o 1º leilão onde serão 

aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação e, não havendo arrematação do bem, 

fica desde já designada a data do 2º leilão para o dia 16 de dezembro de 2020, também às 14:00 

horas, quando a alienação não poderá se dar por valor inferior a 70% da avaliação. Os leilões 

serão realizados pelo Leiloeiro Público Oficial devidamente autorizado, Sr. Marco Antônio 

Barbosa de Oliveira Júnior, matrícula 565 na JUCEMG, e exclusivamente na modalidade 

eletrônica, por meio da plataforma on-line de seu site (www.marcoantonioleiloeiro.com.br), a 

quem maior lance oferecer, o bem abaixo discriminado, de propriedade da empresa GERAES 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. DESCRIÇÃO: Casa Residencial construída nos Lotes 

21 e 22 da Quadra 46, registrados nas matrículas nºs 19.471 e 19.472, no Cartório do 2º Ofício 

do Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Imóvel localizado à Rua Ney Lambert nº 133, Bairro 

Belvedere, nesta Capital, possuindo cada lote uma área de 528,00m² (quinhentos e vinte e oito 

metros quadrados). Imóvel possui dois pavimentos, duas salas, piso em mármore branco, 04 

suítes com armários, sendo um closet, piso em laminado, uma sala para TV, com lavabo, 01 copa, 

01 cozinha com armários, 01 área de serviço com armários, 01 despensa, 02 dependências para 

empregados com sala e banho, uma garagem privativa com seis vagas para estacionamento, 

com 02 cômodos, possui área de lazer completa, composta de varanda, piscina, sauna, espaço 

gourmet, bar, vestuário. O imóvel possui aproximadamente 25 anos de construção e encontra-

se em ótimo estado de conservação. O acabamento interno e externo é padrão luxo de 

construção. O imóvel possui um pequeno jardim, uma guarita, e muros de cimento com portões 

de ferro. AVALIAÇÃO: R$2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais). ÔNUS: Para 

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

datada de 11/03/2020, os seguintes gravames: Matrícula 19.471: Servidão de passagem de 

ramal de esgoto sanitários (R 3); Hipoteca em 118favor de Dilton Niquini Pinto e Márcio Pierazolli 

(R 6), Intransferibilidade dos autos 0024.00.004.048-5 - 2ª Vara Empresarial de Belo 

Horizonte/MG (AV 6/AV 7); Penhora destes autos (R 8). Matrícula 19.472: Servidão de passagem 

de ramal de esgoto sanitários (R 3); Intransferibilidade dos autos 0024.00.004.048-5 - 2ª Vara 

Empresarial de Belo Horizonte/MG (AV 6/ AV 7); Penhora destes autos (R 8). INFORMAÇÕES 

SOBRE O LEILÃO: Os interessados poderão esclarecer suas dúvidas quanto ao presente leilão, 

com o Leiloeiro Público Oficial, Sr. Marco Antônio Barbosa de Oliveira Júnior, telefones (31) 

3024-4451/98977-8881, e-mail: juridico@marcoantonioleiloeiro.com.br no horário comercial. 

LANCE MÍNIMO: No 1º leilão serão aceitos lances iguais ou superiores ao da avaliação, e se não 

for vendido, no 2º leilão a alienação não poderá se dar por valor inferior a 70% da avaliação. 

CONDIÇÕES GERAIS DO LEILÃO: 1°) Nos termos do CPC/15, inciso III do art. 884 e da PORTARIA 

CONJUNTA N° 772/PR/2018, art. 11, paragrafo único, fica o leiloeiro autorizado, 

independentemente de mandado judicial, a visitar e capturar imagens dos bens a serem 

leiloados, acompanhado ou não de interessados na arrematação. 2°) O edital será publicado na 

rede mundial de computadores, no site do leiloeiro www.marcoantonioleiloeiro.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 do imóvel a ser apregoado. 3°) Para 



participar do leilão eletrônico, o interessado deverá realizar o cadastro e se habilitar no site do 

leiloeiro (www.marcoantonioleiloeiro.com.br) e, somente após a análise dos documentos 

obrigatórios e liberação do login, poderá ofertar os lances. 4°) 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. 5°) Nos termos do art.141, inciso II da Lei 11;101/05, 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, 

inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de 

acidentes de trabalho. 6°) Todos poderão se fazer representar por Procurador com poderes 

específicos para o ato, através de PROCURACÃO PÚBLICA. 7°) Os bens que não receberem 

ofertas ficarão disponíveis para o recebimento de lances até o fim do expediente dos Leiloeiros, 

desde que respeitadas todas as condições do leilão realizado. Eventualmente, no tocante aos 

bens que não receberem lances, em atendimento aos princípios da economia e celeridade 

processual, poderá o Leiloeiro receber propostas condicionais para que sejam levadas à 

apreciação do Magistrado, até o fim do ato de leilão. 8°) Pelos serviços prestados, caberá ao 

Leiloeiro o recebimento de comissão no percentual de 5% sobre o valor da arrematação, a ser 

paga pelo arrematante. 9°) A comissão do Leiloeiro deverá ser depositada na sua integralidade, 

em conta bancária que será informada ao arrematante por meio do e-mail indicado no cadastro, 

impreterivelmente até o dia subsequente à realização do leilão, e o comprovante deverá ser 

enviado aos Leiloeiros no e-mail juridico@marcoantonioleiloeiro.com, na mesma data, até as 

18h00min. 10°) O pagamento da arrematação poderá se dar na forma à vista ou parcelada e 

será feito através de guia judicial que será encaminhada ao arrematante por meio do e-mail 

indicado no cadastro. 11°) O artigo 29 e Parágrafo único da PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018 

dispõe que: Não comprovado o depósito do lance e o pagamento da comissão no prazo 

determinado no edital, o leiloeiro comunicará o fato ao licitante com maior lance subsequente, 

a fim de que este possa exercer seu direito de opção. 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. 12°) Na hipótese de inadimplemento, o exequente poderá optar pela resolução da 

arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido. Caso seja 

pleiteada a resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo das demais sanções 

previstas na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e 

danos, perderá o sinal de negócio já pago. 13°) 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. 14°) Nos termos do Art. 889, inciso I, do Código de Processo 

Civil, ficam as partes INTIMADAS das designações supra. A publicação do presente edital supre 

a intimação pessoal dos requerentes, requeridos e interessados, bem como de seus advogados 

constituídos nos autos do processo em comento. 15°) A arrematação só será concluída após a 

homologação pelo MM. Juiz da Vara competente e julgamento de eventuais recursos. 16°) Nos 

termos do art. 358 do Código Penal, quem impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial, 

afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude 

ou oferecimento de vantagem, estará sujeito à pena de detenção de dois meses a um ano, ou 

multa, além da pena correspondente à violência. 17°) E para que chegue ao conhecimento de 

todos, é expedido o presente. Belo Horizonte, aos 12 de novembro de 2020. Anadyr Baeta 

Nunes, Escrivã judicial, da 2ª Vara Empresarial, por ordem do MM. Juiz de Direito.  


