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1ª VARA EMPRESARIAL. COMARCA DE BELO HORIZONTE. PROC. Nº 

0024.05.801046-3. FALÊNCIA DE VANAZ URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES 

LTDA. EDITAL DE LEILÃO. A Dra. Cláudia Helena Batista, Juíza de Direito da 1ª 

Vara Empresarial, em exercício de ser cargo, na forma da lei, etc.. Faz saber a todos 

quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que no dia 03/03/2020 às 

14:00 horas e , sendo necessário, também para o dia 05/03/2020 (quanto haverá venda 

por até 70% - setenta por cento – do valor da avaliação) no mesmo horário, no saguão 

do Fórum Lafayette, nesta Capital, com a leiloeira devidamente autorizada, Sra. Lilian 

Portugal, com a presença da Administradora Judicial Dra. Flávia Augusta Vianna Diniz 

Lasmar e do Representante do Ministério Público, levará a público leilão dos bens 

arrecadados à falida, sendo os seguintes – Bens imóveis: Lote 22, quadra 1A com área 

de 409,66m² : R$25.000,00; Lote 19, quadra 4A com área de 381,30m² : R$150.000,00. 

Os Lotes estão situados no Bairro Parque Airton Senna, em Contagem/MG. Maiores 

informações com a Administradora Judicial - Dra. Flávia Augusta Vianna Diniz 

Lasmar, fone (31) 3297-0814. E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido 

o presente. Belo Horizonte, 16/01/2020(as.) Laércio Cássio Guedes – Escrivão em 

substituição . (as.) Cláudia Helena Batista – Juíza de Direito. 
Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG - Editais - Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 – pág.7. 

 

 

CONDIÇÕES DO LEILÃO 

 

O presente Leilão será regido pelo Decreto-lei 21.981, com modificações introduzidas 

pelo Decreto-lei 22.427 combinados com o Artigo 335 do Código Penal: “Todo aquele 

que perturbar, impedir, fraudar, afastar concorrentes por meio ilícito ou violento estará 

incurso de 03 meses a 02 anos de detenção”. 

 

1. Da Data, Horário, Local 

  

1.1. O leilão será realizado pela Leiloeira Oficial Lilian Dutra Portugal, no dia 

03/02/2020 e se necessário, também no 05/02/2020 ambos às 14H no 

saguão do Fórum Lafayette. 

 

2. Dos Bens e Vistoria 

 

2.1. Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, obedecendo à 

ordem do edital e por valores iguais ou superiores ao da avaliação. Não 

havendo arrematante, prosseguir-se-á na 2ª praça para o dia 05/02/2020, 
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na qual o imóvel não deve ser arrematado por valor inferior a 70% da 

avaliação realizada e os demais por qualquer preço, desde que não seja vil. 

 

2.2. Os licitantes deverão examinar os bens a serem arrematados, não 

cabendo, em hipótese alguma ao arrematante, invocar os vícios, defeitos, e 

os efeitos redibitórios assim definidos nos artigos 441 e seguintes do 

Código Civil, nem tampouco reclamações ou desistência posteriores.  

 

2.2.1. As fotos divulgadas no site LILIAN PORTUGAL são apenas ilustrativas, não 

comprovando o real estado dos bens. 

 

3. Da Arrematação 

 

3.1. No ato da arrematação o interessado deverá apresentar documentos como 

Carteira de Identidade e CPF, não aceitando em qualquer hipótese a 

substituição do comprador, além do CHEQUE-CAUÇÃO como garantia de 

pagamento.  

 

3.1.1. O arrematante assinará, no ato do leilão, o auto de arrematação, constando 

todos os dados da arrematação. 

 

3.2. Na sucessão de lances, a diferença entre o valor de cada um não poderá 

ser inferior ao percentual ou à quantia fixa indicada pela Leiloeira no início 

de cada bem ou do lote de bens. 

 

4. Da Forma de Pagamento 

 

4.1. No ato da arrematação, o arrematante deverá deixar com a Leiloeira, dois 

cheques, um a título de arrematação no valor de 100% sobre total do bem 

arrematado e um cheque referente a sua comissão. 

4.2. Os arrematantes deverão pagar a Leiloeira comissão de 5% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. 

4.3. O preço total do bem arrematado deverá ser pago através de guia judicial 

do Banco do Brasil, 48 horas, a contar do encerramento do leilão. 
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4.3.1. Não serão aceitos, em hipótese alguma, pagamento em dinheiro e cheque 

de terceiros. 

 

5. Das Disposições Finais 

 

5.1. Os arrematantes não poderão alegar para fins de direito o 

desconhecimento destas condições que inclusive serão lidas no início do 

leilão. 

 

5.2. Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, para dirimir quaisquer 

dúvidas, com exclusão de qualquer outro. 

 

5.3. As demais condições obedecerão ao que dispõe o Decreto Federal nº 

21.981, de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de 

Leiloeiro Oficial. 

 

 

Lilian Dutra Portugal 

Leiloeira Oficial 

Mat. JUCEMG nº 166 

 

  

 

 


