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

0024.10.284.456-0. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE 

MASSA FALIDA DE CITY POCKET ACESSÓRIOS LTDA. EM FACE DE CITY 

POCKET ACESSÓRIOS LTDA E OUTROS. 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 no dia 26/09/2018, às 14:00 horas, no átrio do Fórum 

Lafayette, nesta Capital, a leiloeira devidamente autorizada, Sra. Lílian Dutra Portugal, 

com a presença do síndico da Massa Falida de CITY POCKET ACESSÓRIOS LTDA., 

Dr. Sérgio Mourão Corrêa Lima, OAB/MG 64.026, e do Curador de Massas, levará a 

público, leilão do bem arrecadado à falida, sendo o seguinte: Apartamento nº. 201 do 

Edifício Patrícia Beltrão, situado à Rua Bárbara Heliodora, nº. 66, bairro Lourdes, Belo 

Horizonte/MG, com área de construção de 140,765m² matriculado sob o nº 36.165, no 

Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis da Capital, avaliado em R$ 590.000,00 

(Quinhentos e noventa mil reais), sendo 1 salão para dois ambientes, um quarto revertido 

em sala de TV/escritório, 3 quartos, sendo 1 suíte, 1 banho social, cozinha, DCE e 1 vaga 

de garagem, prédio revestido em cerâmica, com porteiro eletrônico, salão de festas e 

piscina, conforme laudo de f. 1089/1091. Registra-se que o bem não pode ser arrematado 

por valor inferior ao da avaliação realizada. Não havendo arrematante, prosseguir-se-á na 

2ª praça para o dia 03/10/2018 às 14:00 horas, no mesmo local, não podendo o referido 

bem ser arrematado por valor inferior a 80% da avaliação realizada. Mais informações 

com o síndico, Dr. Sérgio Mourão Corrêa Lima, telefone (31) 3291-0113 e a leiloeira 

Lílian Portugal, telefone (31) 3011-4200. E para que chegue ao conhecimento de todos, 

é expedido o presente. Belo Horizonte, 29/08/2018. (as.) Brígida Nascimento Souza de 

Oliveira, Escrivã Judicial. (as.) Cláudia Helena 

Batista, Juíza de Direito. 
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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 

26/09/2018 e se necessário, também no 03/10/2018 ambos as 14 H no 

saguão do Fórum Lafayette. 

 

2. Do Bem e Vistoria 

 

2.1. O imóvel será vendido no estado em que se encontram, por valores iguais 

ou superiores ao da avaliação. Não havendo arrematante, prosseguir-se-á 

na 2ª praça para o dia 03/10/2018, na qual o imóvel não deve ser arrematado 

por valor inferior a 80% da avaliação realizada. 

  

2.2. Os licitantes deverão examinar o bem a ser arrematado, não cabendo, em 

hipótese alguma ao arrematante, invocar os vícios, defeitos, e os efeitos 

redibitórios assim definidos nos artigos 441 e ss 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 do bem. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 
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