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COMARCA DE BELO HORIZONTE. PROC. Nº 024.12.243.721-3. 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEQÜENTE: SERGIO MOURAO CORREA 
LIMA. EXECUTADO: RIVADAVIA SALVADOR DE AGUIAR.  EDITAL DE 
HASTA PÚBLICA VIRTUAL DE IMÓVEL-. A Drª. Cláudia Helena Batista, MMª. 
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 
13/07/2021 e, sendo necessário, também no dia 20/07/2021, ambos às 14:00H, no site 
da leiloeira www.lilianportugal.com.br, E-MAIL: leilao@lilianportugal.com.br o(a) 
leiloeiro(a) devidamente autorizado(a), Sr.(a) Lílian Portugal, o Síndico e o Curador de 
Massas, levará a público leilão virtual o(s) bem(s) arrecadado(s) à falida, sendo o(s) 
seguinte(s): IMÓVEL constituído pelo apartamento nº 1403, do Edifício Bristol 
Metropolitan Flat, situado na Av. Getúlio Vargas, nº 286, bairro Funcionários, matrícula 
nº 54.437 do 3º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, conforme despacho 
judicial. O imóvel objeto desta avaliação possui área total de 83,35m², área privativa real 
de 39,960m² e área comum de 43,39m², conforme Registro Geral. É constituído pelo 
apartamento nº 1403 e disposto da seguinte forma: uma sala, cozinha americana, um quarto, 
varanda e um banheiro social. O acabamento interno é: sala com piso de madeira laminado, 
paredes pintadas; cozinha com piso e paredes em azulejo, armários, pia e bancada em 
granito; quarto com piso em madeira laminado, armário embutido, paredes pintadas; 
varanda aberta; banheiro com piso e paredes em azulejo, box blindex pia em granito. 
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: o terreno se localiza em uma área com as seguintes 
características: região centro-sul desta capital, onde há padarias, supermercados, açougues, 
escolas particulares e públicas, drogarias, posto de combustível, shopping center, dentre 
outros. Possui melhoramentos públicos como: a rua é pavimentada e arborizada, a área 
possui rede esgoto, iluminação pública, telefonia pública, posto de saúde, transporte 
coletivo, dentre outros melhoramentos. ESTADO: o imóvel se encontra em bom estado de 
uso e conservação. FONTES CONSULTADAS: a avaliação foi baseada em valores de 
imóveis da mesma região geoeconômica, onde se situa o imóvel em questão, usando como 
fonte de pesquisa imobiliárias da região (Decisão Imóveis) e consulta a sites especializados 
(vivareal.com.br; zapimoveis.com.br; casamineira.com.br). CRITÉRIO ADOTADO: o 
método usado para realizar esta avaliação foi o comparativo. TOTAL DA AVALIAÇÃO: 
R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). OBSERVAÇÃO: Registre-se que o bem não 
deve ser arrematado por valor inferior ao da avaliação realizada – R$220.000,00. Não 
havendo arrematante, prosseguir-se-á na 2ª praça para o dia 20/07/2021, às 14:00 horas, no 
mesmo endereço virtual, na qual o bem não deve ser arrematado por valor inferior a 80% 
da avaliação realizada. Maiores informações com o(a) síndico(a), Dr.(a) Sérgio Mourão 
Corrêa Lima, OAB/MG – 64.026, fone (031) -3291-0113.Tudo conforme avaliação 
f.1724/1725 e despacho de f.1786. E para que chegue ao conhecimento de todos, é 
expedido o presente. B. Hte. 10/06/2021. (as.) Brígida Nascimento Souza de Oliveira - 
Escrivã. (as.)  Cláudia Helena Batista - Juíza de Direito.  
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CONDIÇÕES DO LEILÃO 

 
1. LOCAL DO LEILÃO: O leilão será realizado apenas de forma ELETRÔNICA pelo 
portal www.lilianportugal.com.br. 
 
1.1 . DO LEILÃO ELETRÔNICO: O encerramento do período de recebimento de 
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lances para aquisição de cada item respeitará o cronômetro regressivo indicado na 
"Tela de lances" do portal da leiloeira. Caso algum lance seja recebido com o 
cronômetro regressivo indicando menos de 2(dois) minutos para o encerramento, o prazo 
para oferta de lances será prorrogado em      dois minutos. A extensão para envio de lances 
poderá ocorrer sucessivas vezes até que        transcorram 2 (dois) minutos sem nenhum 
lance.  
 
1.2 . 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. 
 

1.3 - 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. 

 
2. PRIMEIRO LEILÃO:  início a partir da inserção do presente Edital no referido site, com 
encerramento no dia 13/07/2021 a partir das 14:00hs, a quem maior lance oferecer, não 
inferior ao valor da avaliação. Não havendo arrematação no período do 1º leilão, 
imediatamente inicia-se o 2º leilão, a quem maior lance oferecer, desde que não seja inferior 
ao valor da avaliação. 

 
3. SEGUNDO LEILÃO: no dia 20/07/2021 a partir das 14:00hs, inicia-se o fechamento 
do 2º leilão, a quem maior lance oferecer, desde que não seja inferior a 80% (oitenta por 
cento) do valor da avaliação do bem.  
 
4. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento      deverá ser efetuado em até 24 horas 
da realização do leilão, através de depósito judicial e  encaminhado para a leiloeira no 
e-mail leilao@lilianportugal.com.br, sob pena de invalidade.  
 
5. COMISSÃO DA LEILOEIRA OFICIAL: A comissão da leiloeira será de 5%(cinco 
por cento)sobre o valor da arrematação. O pagamento da comissão será efetuado em até 
24 (vinte e quatro) horas após a realização do leilão por meio de depósito em conta 
bancária da leiloeira, que será informada ao arrematante, devendo o mesmo encaminhar 
o comprovante para o e-mail leilao@lilianportugal.com.br No caso de acordo ou 
pagamento da dívida (remição), se requerido após leilão com recebimento de lance, a 
leiloeira será remunerado com o correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
arrematação, a ser pago pelo Executado, na data do acordo ou remição, e, no caso de 
Adjudicação, a remuneração da leiloeira será paga  pelo adjudicante, e depositada antes 
da assinatura da respectiva carta. Na hipótese de          cancelamento do leilão por motivo 
de pagamento da dívida ou acordo após a publicação do  edital e antes do leilão, fica 
arbitrado os honorários de 2% sobre o valor da avaliação do bem, a      ser custeado pelo 
Executado, a título de ressarcimento das despesas e serviços prestados que  antecederam 
o leilão. 
 
6. Em casos de inadimplência ou desistência da arrematação por qualquer motivo, exceto 
os previstos em lei, o arrematante não terá direito à devolução da         comissão da leiloeira. 
 
7. 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, a leiloeira 
pública comunicará o fato ao licitante com maior lance subsequente, a fim de que este possa 
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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.". 
 
8. A arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável tão logo  assinado o auto 
pelo juiz, pelo arrematante e pela leiloeira, observadas as disposições do art. 903 do CPC. 
 
9. O presente edital será publicado no site www.lilianportugal.com.br conforme Art.9º, §2º 
da PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018 e Art.887, §2º do CPC/15. 
 
10. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o(a) Executado(a), das datas acima, para os 
efeitos do art. 889 e seguintes do CPC/2015, bem como que poderá(ão) oferecer embargos 
à arrematação ou à adjudicação. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §1º do art. 903 
do CPC será de 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903 §2º do 
CPC/2015). 
 
11. AVERBAÇÕES NA MATRÍCULA: Conforme R-9 da matrícula 54.437, consta 
penhora e depósito datado de 04/10/2017, extraído do processo 0024.12.243.721-3, em 
nome do autor e, conforme AV-10 indisponibilidade do bem enviado pela 1ª Vara 
empresarial referente ao mesmo processo, coforme matricula atualizada em 15/06/2021. 
 
12. ÔNUS: Tramita na 34ª Vara Cível ação de cobrança de taxas de condominio, processo 
nº 5027033-04.2019.8.13.0024 no valor de R$ 54.999,32, atualizado em maio de 2021, 
cuja obrigação se dará na forma da lei. 
 
13. Caberá aos arrematantes tomar   todas as providências e arcar com todos os custos 
para a regularização e transferência do            bem. 
 
14. A arrematação só será concluída após a homologação pelo MM. Juiz da Vara 
competente e julgamento de eventuais recursos. 
 
 
 

 
 


