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Processo Judicial Eletrônico
 

Seção Judiciária de Minas Gerais
 

14ª Vara Federal Cível da SJMG
 

EDITAL DE LEILÃO
 

 
 
A DOUTORA ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES, MM. JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA
DA 14ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI,
ETC.
 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem  que, nos termos do
artigo 886 do Código de Processo Civil, no dia 09/09/2020, às 10 horas, será levado a público
leilão, pela Leiloeira Lilian Dutra Portugal, na modalidade exclusivamente eletrônica,  e
realizado no site www.lilianportugal.com.br, pregão de venda e arrematação dos bens abaixo
relacionados, penhorados nos autos da carta precatória nº 1004108-72.2019.4.01.3800, em que
são partes União Federal e Banco Central do Brasil contra a Hidrolux Empreendimentos Gerais
Ltda.
 
BENS PENHORADOS: Salas números 1301, 1.303, 1.305 e 1.307 situadas nesta capital, no
Edifício Walmap, na Rua dos Carijós, 244, Centro, com área total de 120,74 m2, com todas as
suas instalações, benfeitorias e pertences e sua fração ideal de 0,0101 de partes dos lotes 01, 04,
05 e 06 do quarteirão 06 da 1ª Seção Urbana, sob o registro nº 12, da matrícula nº 17.141 do
Cartório do 4º Ofício  de Registro de Imóveis de Belo Horizonte. Imóvel desocupado.
 
VALOR DA REAVALIAÇÃO: Conjunto das salas 1.301, 1.303, 1.305 e 1.307: R$345.910,00
(trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e dez reais).
 
Ficam os interessados por este edital cientificados de que, se o bem relacionado acima não
alcançar lanço superior à importância da avaliação, será procedida a sua venda em segundo
leilão, desde já designado para o dia 23/09/2020, às 10 horas, a quem mais oferecer.
 
Ficam também, por este edital, intimadas as partes da data, hora e local designados para a
realização do leilão.
 
Quem pretender arrematar os referidos bens deverá se cadastrar e se habilitar no site 
www.lilianportugal.com.br, e, somente após a análise dos documentos obrigatórios e liberação do
login poderá ofertar os lances. Informações com a Leiloeira pelos telefones: (31)3011-4200 e
(31)98480-0201. Ficando ciente, ainda, que o lanço vencedor deverá ser liquidado com dinheiro à
vista ou no prazo de até 15 (quinze) das, mediante caução idônea.
 
Além das despesas mencionadas, deverá o arrematante pagar à Leiloeira comissão de 5% (cinco
por cento) sobre o valor do bem arrematado e arcar com todas as despesas de transferência do
bem.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, que
será publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, localizada na
Av. Álvares Cabral, 1.741 - 7º andar - B. Santo Agostinho - BH/MG.
 
Belo Horizonte, 17 de agosto de 2020.
 
Anna Cristina Rocha Gonçalves
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