
 

EDITAL DE LEILÃO 

 
 
 

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

0024.98.042.661-3. AÇÃO DE FALÊNCIA. AUTOR/RÉU: MASSA FALIDA DE CASA DO 

RÁDIO LTDA. EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL. A Drª Cláudia Helena Batista, 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 10 de março de 2020, às 

14:00 horas, e, sendo necessário, também, para o dia 13 de março de 2020, às 14: 00 horas, no 

saguão do Fórum Lafayette, na Av. Augusto de Lima, 1.549, bairro Barro Preto, nesta Capital, o 

leiloeiro devidamente autorizado, Sr. Dilson Marcos Moreira, com a presença do síndico Dr. João 

Francisco de Almeida, OAB/MG - 26.920 e o Curador de Massas, levará a público o leilão o 

seguinte bem: veículo caminhão, marca Volkswagen, modelo ¾ - 7.90 S, placa GVW - 6605, 

emplacado na cidade de Pará de Minas/MG, carroceria aberta, combustível diesel, cor 

predominante azul, ano de fabricação 1989, ano modelo 1989, capacidade 4,00 toneladas, potência 

91CV, categoria aluguel, o qual se encontra no pátio de leilões, situado na rua Liberdade, 1070, 

bairro Bonsucesso, Belo Horizonte/MG. Estado de conservação: motor completo sem ter ligado, 

pode ou não estar travado, caixa de marcha no local, diferencial no local, cabine com pintura 

queimada, assoalho da cabine enferrujado, necessitando de troca, carroceria de madeira danificada 

e risco de derramamento de mercadorias, assoalho da carroceria de madeira bastante danificado, 

seis(6) pneus, aro 17, em péssimo estado de conservação, falta tacógrafo, bateria, chave de ignição 

e não tem nenhum acessório. Observação: ainda que o veículo caminhão volkswagen tenha uma 

boa aparência, fotos de f.11.625/11.626, e tenha boa aceitação no mercado, o mesmo chegou ao 

pátio de leilões rebocado em uma prancha, e não foi ligado para constatação se o motor está 

travado ou não. Quando o rebocador recebeu o veículo na cidade de Pará de Minas, não foi 

informado se o veículo funcionava ou não. Sendo assim, tem que ser considerado que o veículo 

pode ter o motor travado e isso demandaria um custo muito alto para conserto do motor. 

AVALIAÇÃO: 17.000,00 (dezessete mil reais). OBSERVAÇÃO: Registre-se que o bem não deve 

ser arrematado por valor inferior ao da avaliação. Não havendo arrematante, prosseguir-se-á na 2ª 

praça para o dia 13/03/2020, às 14:00 horas, quando haverá venda por até 70% da avaliação 

realizada Maiores informações com o(a) síndico(a), Dr.(a) João Francisco de Almeida - 31-3889-

0740 e 31-3889-0741. Tudo conforme avaliação f.11.622/11.626, e despacho de f.11.670. E para 

que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente. B.Hte, 21/01/2020. (as.) Laércio 

Cássio Guedes - Escrivão judicial, em substituição. (as.). Drª Cláudia Helena Batista, Juíza de 

Direito. 
 


