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COMARCA DE BELO HORIZONTE. PROCESSO Nº 0024.05.801.046-3. 

FALÊNCIA DE VANAZ URBANIZAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. EDITAL DE 

LEILÃO. 

A Drª. Cláudia Helena Batista, MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Empresarial, em 

exercício de seu cargo, na forma da lei, etc.. Faz saber a todos quantos o presente edital 

virem ou dele conhecimento tiverem que realizar-se á, através da leiloeira, devidamente 

autorizada, Sra. Lilian Dutra Portugal, o leilão do bem imóvel abaixo descrito, nas 

modalidades, datas e horários nas seguintes condições: 

1 - O leilão será realizado por meio ELETRÔNICO, através do portal 

www.lilianportugal.com.br.  O presente Edital de Leilão e demais informações estão 

disponíveis no site ou pelo telefone (31) 3011-4200. O 1º LEILÃO terá início a partir 

da inserção do presente Edital no referido site, com encerramento no dia 26/05/2021 às 

14:00 horas, por preço igual ou superior ao da avaliação. Caso não seja arrematado no 

1º Leilão, imediatamente inicia-se o período do 2ª leilão. O 2º Leilão terá início após o 

fechamento do 1º leilão com encerramento no dia 08/06/2021 às 14:00 horas. Caso os 

lances não atinjam 50% do valor de avaliação seguir-se-á, sem interrupção, por qualquer 

preço, o 3º Leilão com encerramento no dia 15/06/2021 às 14:00 horas, caso em que 

ficará condicionado à aprovação da Magistrada, Ministério Público e Administradora 

Judicial.  

2 - BEM: Imóvel comercial, terreno formado pelo lote nº 01 do quarteirão 162 do Bairro Paraíso, 

localizado na confluência da ruas Luiz Cerqueira, Angaí e Fluorina, Belo Horizonte/MG,  com área de 

4.518,00 m² conforme descrito na Matrícula 43.976, do 4º C.R.I. de Belo Horizonte/MG,  avaliado em 

R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais).  

2.1 - O imóvel está registrado em nome de Gama Desenvolvimento Urbano Ltda., CGC 

18.693.374/0001 (Matrícula 43.976, Registro: R.3). Entretanto, em 17/07/1997, a sociedade Vanaz 

Urbanização e Construções Ltda., ora falida, adquiriu o imóvel de Gama Desenvolvimento Urbano 

Ltda., conforme escritura de compra e venda datada de 1997, Livro 43-A, Folhas 176, Cartório de 

Notas e Registro Civil de Conceição de Itaguá – Brumadinho/MG, e está na posse do imóvel; 

2.2 - Os pretensos compradores - por esse edital tomam conhecimento, que estarão adquirindo, em 

hasta pública, da Massa Falida de Vanaz Urbanização e Construções Ltda., “a posse, o direito e ação 

sobre o imóvel aqui mencionado”, sendo da exclusiva responsabilidade do comprador regularizar a 

transferência da propriedade para o seu nome, inclusive quanto às despesas decorrentes. 

2.3 -Cabe aos interessados na aquisição do imóvel, vistoriá-lo,  porque o comprador estará 

adquirindo o imóvel no estado em que se encontra, inclusive no que diz respeito a sua área e 

confrontações. 

3 - FORMA DE PAGAMENTO : À vista. O pagamento deverá ser realizado no prazo de até 

24 horas após o encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo, 

e o comprovante deverá ser enviado para a Leiloeira no e-mail leilao@liliaportugal.com.br na 

mesma data, até às 15 horas. A comissão da Leiloeira (5%) será depositada na integralidade, 

na data do leilão ou no dia subsequente, em conta bancária da Leiloeira, que será informada na 

confirmação da arrematação, e o comprovante deverá ser enviado via e-mail até às 15:00 horas 

da mesma data. 

3.1 -  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 da Leiloeira, que reterá 
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o valor correspondente. E, na hipótese de não pagamento da comissão, a Leiloeira poderá  

promover a execução do valor devido nos próprios autos ou, ainda, levar o título (Auto de 

Arrematação) a protesto perante o Cartório competente (CPC, art. 515, V). 

3.2 -  Nos termos da PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 29, “Não comprovado 

o depósito do lance e o pagamento da comissão no prazo determinado no edital, o 

leiloeiro público comunicará o fato ao licitante com maior lance subsequente, a fim de 

que este possa exercer seu direito de opção. Parágrafo único. 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.”. 

4 -  Poderá a Leiloeira inabilitar para participar de leilão, o licitante que não tenha cumprido 

com anteriores obrigações de pagamento e condições, em arrematação de leilão. 

5 -  Para participar do leilão eletrônico, o interessado deverá se cadastrar e habilitar no site 

www.lilianportugal.com.br, e somente após a análise dos documentos obrigatórios e liberação 

do login poderá ofertar os lances. 

6 -  Compete ao interessado na arrematação, a verificação das condições, características, 

compartimentos internos, estado de conservação e localização do bem. As alienações são feitas 

em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros 

veículos de comunicação, são meramente enunciativas. Caso as benfeitorias informadas no auto 

de avaliação  não estejam averbadas na matrícula do imóvel, caberá ao arrematante sua 

regularização. 

7 -  A arrematação só será concluída após a homologação pelo MM. Juiz da Vara competente 

e  julgamento de eventuais recursos. 

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei nº 11.101/2005 e, no que couber, o CPC, o  

Decreto nº 21.981/32, com alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33 que regulamenta a 

profissão de Leiloeiro Oficial, o caput do artigo 335 do CP e a Lei nº 14.112/2020. Todas as regras 

e condições do leilão estão disponíveis no portal www.lilianportugal.com.br. E para que chegue 

ao conhecimento de todos, é expedido o presente. B.Hte. 05/05/2021. (as.) Brígida Nascimento 

Souza de Oliveira - Escrivã. (as.) Claudia Helena Batista - Juíza de Direito. 
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