
EDITAL DE LEILÃO 
 

MARCO ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR, Leiloeiro Oficial, matriculado 

perante a JUCEMG sob nº 565, devidamente autorizado pelo proprietário, faz saber que, na 

forma do Decreto-lei nº 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO, na modalidade exclusivamente 

eletrônica, através da plataforma www.marcoantonioleiloeiro.com.br, o imóvel a seguir 

caracterizado, nas seguintes condições:  

 

DATA DOS LEILÕES: 02/12/2020 a partir das 14h30min.  Na hipótese de ser infrutífera a 

alienação, será realizado o 2º leilão no dia 16/12/2020 no mesmo horário. 

 

LANCE MÍNIMO: No 1º leilão serão aceitos lances a partir do valor de avaliação do bem. 

Havendo 2º leilão, serão aceitos lances a partir de 50% do valor de avaliação, qual seja, R$ 

500.000,00 (qinhentos mil reais). OBSERVAÇÃO: Na hipótese de lances abaixo do valor de 

avaliação a proposta será colhida e apresentada de forma condicional ao comitente, que 

manifestará sua concordância ou não, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

IMÓVEL: Excelente imóvel rural área total de aproximadamente 36,7478 Hectares, com 

localização estratégica, situado no município de Funilândia/MG (entre Sete Lagoas e Jequitibá) 

próximo à rodovia MG - 238 (Ambev e Iveco) no Distrito Industrial de Sete Lagoas/MG. 

Excelente acesso, em estrada batida em ótima manutenção próximo a vila pequena e tranquila 

à apenas 3km do asfalto. Á 80km de Belo Horizonte e 20 km de Sete Lagoas. A propriedade 

possui privilegiada topografia sendo seu amplo terreno todo plano já totalmente aberto em 

pastagem e capineira, apresenta ainda, total condição para manejo mecanizado, terras de cultura 

e serrado, represa e 3 lagos. Local tranquilo, com total privacidade, ideal para constituição de 

Haras e gado leiteiro. Alto índice de aproveitamento. Imóvel constituído pelas seguintes 

matrículas: 1) Matrícula 12.694 – Cartório 2º Registro de Imóveis de Sete Lagoas/MG: 

Uma gleba de terras com a área de 12,00 hectares de cultura e campos, situada no lugar 

denominado Saco da Vida, no município de Funilândia, desta Comarca, com as seguintes 

confrontações: ao norte com terras de Luiz Felipe Alves França, ao sul com Humberto 

D'Alcântara Espeschit, a leste com João Triona Agagijo e a oeste com Humberto D'Alcântara 

Espeschit, começando no marco nº 01, cravado na margem da estrada que vai da Fazenda de 

Humberto D'Alcântara Espeschit para Jequitibá; daí com rumo magnético de 37 ° 45'SE e a 

distância de 187,70m, chega - se ao marco nº 02 em divisa com terras de Humberto D'Alcântara 

Espeschit ; dai vira à esquerda com o rumo magnético de 82 ° 05'SE e a distância de 298,60m 

chega - se ao marco n ° 03; deste vira - se à esquerda com o rumo magnético de 17 ° 55'NE e a 

distância de 119,00m chega - se ao marco nº 04; dai vira - se à direita com o rumo magnético 

de 85 ° 45'SE e a distância de 741,77m , chega - se ao marco nº 05 , ainda em divisa com terras 

de Humberto D'Alcântara Espeschit , dai vira - se à esquerda por cerca de arame em divisa com 

terras de João Triona Agagijo até a estação nº 10 do caminhamento; dai vira - se à esquerda por 

cerca de arame até a estação nº 02 do caminhamento, cravada na margem da estrada que vai da 

Fazenda até Jequitibá, dai vira - se à esquerda pela estrada até onde teve princípio estas divisas. 

Registro no CAR: MG - 3127206 - F6A295411ADD4C11B4F2FE5326292CB7. Data de 

Cadastro 17/08/2014.  Coordenadas Geográficas do Centróide do Imóvel Rural: Latitude: 

19°20'55,58 " S; Longitude: 44°08'40,64". Código do Imóvel Rural: 950.181.765.481. Modulos 

Fiscais. ÔNUS: Nada consta. 2) Matricula 12.696 – Cartório 2º Registro de Imóveis de Sete 

Lagoas/MG:  Imóvel rural consistente de 24,74,68 hectares de terras de campo e cerrado, 

situado no lugar denominado Saco da Vida, parte da Fazenda da Gameleira , no município de 

Funilândia, desta Comarca, com as seguintes confrontações: começa no marco MO na divisa 

com Luiz Felipe Alves França, seguindo em linha reta até o marco MX, numa distância 

http://www.marcoantonioleiloeiro.com.br/


aproximada de 360,00m, dai à esquerda em linha reta, numa distância aproximada de 207,70m 

até uma distância aproximada de 10,00m, anterior ao marco M2, por cerca de arame segue em 

linha reta na direção de 82,05 SE, dividindo com José Herculano e José Costa, passando pelo 

marco M3, a uma distância aproximada de 142,35m até o marco M, daí virando à direita numa 

distância de 107,39m até o marco M, virando à esquerda na divisa com João Tuyama Agagijo, 

na distância de 709,47m, virando novamente à esquerda na distância de 234,76m, ainda 

dividindo com JoãoTuyama Agagijo, até onde está o marco M5, dai à esquerda a 85,45 SE na 

distância de 741,77m, dividindo com Luiz Felipe Alves França até o marco M4, dai à esquerda 

17,55 NE na distância de 119,00m até o marco M3 onde se finda. Registro no CAR: 3127206-

32956FC481A84C1A9DF8E76BA4B9D28B. Data de Cadastro: 17/08/2014. Coordenadas 

Geográficas do Centróide do Imóvel Rural: Latitude: 19°20'50,92"S; Longitude: 

44º08’38,67”O. Módulos Fiscais: 1,24. ÔNUS: Nada consta. OBSERVAÇÃO: Anotações 

averbadas nas matrícula até o dia 26/11/2020. Caberá ao interessado verificar junto ao Cartório 

de Registro de Imóveis a existência de novas averbações após essa data.  

 

FORMA DE PAGAMENTO: O leilão será aberto para pagamento à vista. 

 

a) Os interessados em adquirir o bem na modalidade parcelada deverão encaminhar proposta 

por escrito, via e-mail, para o endereço eletrônico juridico@marcoantonioleiloeiro.com.br, 

contendo o valor da entrada, a ser paga impreterivelmente nas 24 (vinte e quatro) horas após a 

comunicação de aceitação pelo Comitente, bem como das parcelas pretendidas. 

 

b) Não havendo ofertas de lance à vista no leilão, as propostas para pagamento parcelado 

recebidas por e-mail serão encaminhadas ao Comitente para apreciação no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas; 

 

c) Na arrematação à vista, o valor deverá ser integralmente pago impreterivelmente nas 24 

(vinte e quatro) horas subsequente ao leilão, e o comprovante deverá ser enviado aos 

Leiloeiros no e-mail juridico@marcoantonioleiloeiro.com.br, na mesma data, até às 18h00min; 

d) Na hipótese de ser a proposta de parcelamento aceita, o pagamento das parcelas será efetuado 

diretamente pelo arrematante ao Comitente, através de de depósito/transferência bacária, 

devendo este comprová-lo mensalmente; 

 

e) Se tratando de arrematação pela modalidade parcelada, no caso de atraso no pagamento de 

qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida 

com as parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza o Comitente a promover, em face do 

arrematante, a execução do valor devido. 

 

f) Em caso de inadimplemento da arrematação, seja na modalidade à vista ou parcelada, o 

Leiloeiro fica autorizado a aproveitar o lance do licitante que mantiver a proposta. 

 

CONDIÇÕES DO LEILÃO: 

1º) 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. 

2º) 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. 

 



3º) O interessado em adquirir o bem poderá realizar visita no local mediante prévio 

agendamento com o leiloeiro, cuja solicitação deverá ser feita por e-mail 

(juridico@marcoantonioleiloeiro.com.br), telefone (31 3024-4451) ou WhatsApp (31 98977-

8881). 

 

4º) A presente venda é feita em caráter “AD CORPUS” (no estado de conservação em que se 

encontra), física e documentalmente, 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. Também, não poderá 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. 

 

5º) Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação e transferência 

do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio quando for o caso, escritura, 

emolumentos cartorários, registros, etc. 

 

6º) O imóvel será entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

 

7º) Pelos serviços prestados, caberá ao Leiloeiro o recebimento de comissão no percentual de 

5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante.   

 

8º) 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 ao Leiloeiro 

no e-mail juridico@marcoantonioleiloeiro.com.br, na mesma data, até às 18h00min.  

 

9º) 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. 

 

10º) Na hipótese de não pagamento da comissão, mesmo que aproveitado o lance subsequente, 

o Leiloeiro poderá promover a execução do valor devido, ou ainda, levar o título (auto de 

arrematação) a protesto perante o Cartório competente. 

 

11º) 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.  

 

12º) Para outras informações acesse: www.marcoantonioleiloeiro.com.br, ou entre em contato 

pelos telefones: 31 3024-4451 e 31 98977-8881. 

 

 

 

 

 


