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A CASA LEILOEIRA, torna público, para conhecimento dos interessados, que se acha 

aberto, leilão com encerramento no dia 07/05/2020 às 17:00 horas do tipo "MAIOR 

LANCE OU OFERTA", para alienação de imóvel. 

O leilão será regido pelas normas e disposições, consignadas neste Edital e regras 

aplicáveis de Direito Privado. 

O leilão terá início a partir da data da liberação do imóvel no site, para envio de lances 

on-line, encerrando-se na data marcada nesse edital de leilão, e estará a cargo do 

Leiloeiro Oficial, Sr. Dilson Marcos Moreira, matriculado na JUCEMG sob nº 267, com 

escritório à Av. Raja Gabaglia, nº 4697 – Bairro Santa Lucia – CEP: 30.360-670 – Belo 

Horizonte/MG. 

 

1. OBJETO 

1.1. Venda do seguinte imóvel: Propriedade Rural, com área total de 192 hectares, 76 

ares 44 centiares, constituídas de áreas de terras destinadas a pastagens e culturas 

diversas, cercadas de arames e cercas, com aguas e com todas as benfeitorias 

existentes, denominada ‘FAZENDA LUZITÂNIA”, localizada em zona rural no distrito 

de Carlos Alves, município e comarca de São João Nepomuceno – Minas Gerais, 

registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis. Não estão inclusos na venda 

os bens móveis, alfaias e semoventes, que serão removidos pelo VENDEDOR no 

prazo de 30 dias após a quitação plena do preço do imóvel. 

 

2. HABILITAÇÃO 
 

2.1. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 

no site para receber a senha de acesso e automaticamente estarão vinculados aos 

termos de adesão do leilão on-line além de todas as disposições legais aplicáveis a 

espécie. 

 

3. LANCES ON-LINE 

 

3.1. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site 

www.casaleiloeira.com, respeitado o lance inicial e o incremento mínimo 

estabelecido. 

 

4. CONDIÇÕES DE VENDA 

 

4.1. O imóvel relacionado neste edital será vendido a quem maior lance oferecer em 

moeda corrente nacional, em leilão de modo on-line, obedecidas às condições deste 

edital, reservando-se à VENDEDORA ainda o direito de recusar o lance mínimo, bem 

como o de maior preço alcançado, podendo liberar ou não o imóvel, de acordo com 

seus exclusivos critérios ou necessidades, por intermédio do leiloeiro, sem que tal 

recusa lhe gere qualquer tipo de ônus ou responsabilidade. 

 

4.2. Não estão inclusos na venda os bens móveis, alfaias e semoventes, que serão 

removidos pelo VENDEDOR no prazo de 30 dias após a quitação plena do preço do 

imóvel. 

 

4.3. A averbação da incorporação para atualização da cadeia sucessória, junto aos 

Cartórios de Registro de Imóveis, será providenciada sob exclusiva 

responsabilidade da VENDEDORA. 

 

4.4. Os interessados deverão cientificar-se previamente, das restrições impostas 

pela legislação municipal, estadual ou federal, aplicável ao imóvel, no tocante às 

restrições de uso do solo ou zoneamento, e ainda, das obrigações e dos direitos, 
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decorrentes das convenções e especificações de condomínio, quando for o caso, às 

quais, estarão obrigados a respeitar, por força da arrematação do imóvel. 

 

4.5. Todos os débitos incidentes ou que venham a incidir sobre o imóvel até a data 

de celebração do compromisso particular de venda e compra e consecutiva imissão 

na posse, serão de exclusiva responsabilidade da VENDEDORA. 

 

4.6. Os lances serão ofertados em moeda corrente nacional, obedecidas às 

condições deste edital. 

 

4.7. Somente serão aceitos, lances realizados por pessoas físicas ou jurídicas, 

regularmente constituídas e com personalidade jurídica própria. 

 

4.8. Os interessados, se pessoa física, deverão portar documentos para 

identificação (RG e CPF). Menor de 18 anos, só poderá adquirir algum imóvel, se 

emancipado ou assistido, por seu representante legal. 

 

4.9. Se pessoa jurídica, os representantes deverão estar munidos de cópias 

autenticadas do CNPJ, Estatuto ou Contrato Social e alterações, onde conste, a 

forma de representação da empresa. 

 

4.10. Outros documentos poderão ser solicitados pela VENDEDORA, para fins de 

concretização da transação. 

 

4.11. A representação por terceiros, deverá ser feita por procuração pública, com 

poderes especiais para o ato. 

 

4.12. O pagamento deverá ser feito por meio de TED – Transferência Eletrônica 

Disponível em conta corrente a ser indicada ou cheque de emissão do arrematante, 

nominal à VENDEDORA, em conformidade com a condição de pagamento abaixo. 

 

5. DO LANCE MÍNIMO E DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

 

5.1. O lance mínimo para a aquisição do imóvel é o que está nas descrições no 

Laudo Pericial Técnico em poder do LEILOEIRO. 

 

5.2. À VISTA ou com sinal de 30% sobre o valor de liquidação do "MAIOR LANCE OU 

OFERTA" + 10 parcelas, sendo a primeira quitada em até 30 dias após o pagamento 

do sinal, reajustada pelo índice IPCA. As demais parcelas mensais subsequentes 

serão divididas em idêntico valor da primeira e igualmente corrigidas pelo índice 

IPCA.  

 

5.3. As arrematações efetivadas pela internet, os pagamentos da compra e da 

comissão do leiloeiro deverão ser feitos através de depósito bancário, cujos dados 

serão oportunamente informados. O arrematante receberá mensagem eletrônica de 

confirmação da arrematação imediatamente após o encerramento do leilão. O prazo 

para depósito se encerrará às 16:00 (dezesseis) horas do dia útil subsequente ao 

dia do Leilão (horário bancário). O arrematante deverá enviar cópia do 

comprovante de pagamento para o e-mail: financeiro@casaleiloeira.com. 

 

5.4. A venda realizada em Leilão é IRREVOGÁVEL, IRRETRATÁVEL, não podendo o 

arrematante RECUSAR O BEM ADQUIRIDO OU PLEITEAR A REDUÇÃO DO PREÇO 

(Art. 1.106 do Código Civil Brasileiro) ou alegar desconhecimento das condições e 

características do bem, sob pena de pagamento da multa prevista no item 8.1. 

 

6. COMISSÃO DE LEILOEIRO 

mailto:financeiro@casaleiloeira.com
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6.1. O arrematante, além do pagamento total do preço do negócio no ato da 

arrematação, pagará também ao leiloeiro, a quantia correspondente a 5% (cinco 

por cento), do valor total do arremate, a título de comissão. 

 

7. FORMALIZAÇÃO: INSTRUMENTO PARTICULAR 

 

7.1. A alienação do imóvel relacionado neste edital será formalizada por meio de 

Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, entre arrematante e 

vendedor. 

 

7.1.1 As Partes deverão lavrar o competente Instrumento Particular de 

Compromisso de Venda e Compra, em até 30 (trinta) dias, contados da data do 

leilão. 

 

7.2. O competente Instrumento Aquisitivo será firmado com o arrematante, cujo 

nome constar da Ata e Recibo de Arrematação, somente admitida sua substituição, 

por cessão de direitos, na forma da lei, com prévia análise e aprovação por parte da 

VENDEDORA. 

 

7.3. A VENDEDORA se obriga a fornecer ao arrematante, para a devida 

transferência de titularidade no cartório competente a ficha de matrícula do imóvel, 

atualizada e com negativa de ônus e alienações; comprovante de pagamento da 

última parcela do ITR, sob sua responsabilidade; Certidão Negativa de Débito ou 

Positiva com Efeitos de Negativa, junto ao INSS e Certidão de Quitação de Tributos 

Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal e demais certidões 

exigidas por lei. 

 

7.4. Serão de responsabilidade do arrematante, todas as providências e despesas 

necessárias, à transferência dos imóveis, tais como: ITBI – Imposto de transmissão 

de bens imóveis, escrituras, registros, averbações, foro e laudêmio, quando for o 

caso, taxas, etc. A escolha do tabelião de notas, responsável pela lavratura da 

escritura pública, caberá exclusivamente à VENDEDORA. 

 

8. SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

8.1. Em caso de inadimplência de uma das parcelas, além do pagamento da multa a 

ser estipulada no instrumento particular de compra e venda que será firmado entre 

vendedor e arrematante, a venda será rescindida de pleno direito e este perderá em 

prol do vendedor o sinal a fim e as parcelas pagas em sua integralidade a fim de 

serem computadas na prestação devida (artigo 417 CC). Ocorrendo ainda a 

sustação do cheque dado em pagamento, ou devolução por insuficiência de fundos, 

ou ainda da não efetivação do depósito da compra on-line, desfar-se-á a venda e o 

arrematante, deverá pagar 20% (vinte por cento), a título multa, sobre o valor do 

arremate, que será cobrado por via executiva, como dívida líquida e certa, nos 

termos do art. 786, do Código de Processo Civil, corrigida monetariamente, até o 

efetivo pagamento, sem prejuízo das perdas, danos e lucros cessantes e de 

Processo Criminal (art. 171, inciso VI, do Código Penal) e do valor integral da 

comissão de leilão, em favor do Leiloeiro, conforme Decreto N° 21.981/32 e 

alterações. 

 

8.2. A falta de utilização pela VENDEDORA, de quaisquer direitos ou faculdades, que 

lhe concede a lei e este edital, importa não em renúncia, mas em mera tolerância 

ou reserva, para fazê-los prevalecer, em qualquer outro momento ou oportunidade. 

 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 
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9.1. O simples oferecimento de lances para aquisição dos bens implica no 

conhecimento e total aceitação das condições previstas neste Edital. 

 

9.2. É proibido ao arrematante do lance vencedor, ceder, permutar, vender ou 

negociar o bem arrematado antes de efetuar o pagamento. 

 

9.3. A documentação do imóvel estará à disposição dos interessados, mediante 

solicitação através do endereço eletrônico contato@casaleiloeira.com e no 

escritório do Leiloeiro, à Av. Raja Gabaglia, nº 4697 – Bairro Santa Lucia – CEP: 

30.360-670 – Belo Horizonte/MG, ou tel. (31) 3344-0060. 

 

9.4. A posse direta ou indireta do imóvel será transmitida ao arrematante, depois 

de liquidado o pagamento total do arremate e assinatura do instrumento aquisitivo. 

 

9.5. Com exceção da regularização de averbações da cadeia sucessória às margens 

da matrícula do imóvel, que serão realizadas pela VENDEDORA as suas exclusivas 

expensas, todas as demais despesas e encargos relativos ao imóvel, bem como as 

que se façam necessárias para a regularização de quaisquer outras pendências para 

viabilizar a efetiva transferência da propriedade, correrão por conta da 

COMPRADORA. 

 

9.6. Eventuais pedidos de esclarecimento deverão ser solicitados pelo tel. (31) 

3344-0060, ou por escrito via e-mail: contato@casaleiloeira.com, ao leiloeiro, 

sediado à Av. Raja Gabaglia, nº 4697 – Bairro Santa Lucia – CEP: 30.360-670 – Belo 

Horizonte/MG, ou consulte o site www.casaleiloeira.com, atualizado diariamente. 

 

9.7. Todos os participantes do leilão que impedir, perturbar, fraudar, afastar ou 

procurar afastar licitantes por meios ilícitos, estarão incurso nas penalidades, 

estarão sujeitos aos art. nº 89 ao 108, das seções III e IV da Lei 8.666/93 e do art. 

nº 335 do Código Penal Brasileiro. 

 

9.8 As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de 

outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n.º 22.427 de 1.º de 

fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 

 

9.9 A visitação ao imóvel ocorrerá apenas aos interessados cadastrados 

previamente e sempre com a presença de um preposto do leiloeiro, devendo os 

mesmos marcarem com a equipe do leiloeiro. Para a visita serão disponibilizados 

quatro dias, que a equipe do leiloeiro informará quais serão. 

 

9.10. O presente edital está disponibilizado no endereço eletrônico 

www.casaleiloeira.com.br. 

 

Belo Horizonte, 07 de abril de 2020 

 

O leiloeiro. 
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CASA LEILOEIRA, makes public, for the knowledge of interested parties, that it is 

open, an auction ending on 07/05/2020 at 17:00 hours of the type "GREATEST BID 

OR OFFER", for the sale of property. 

The auction will be governed by the rules and provisions set forth in this Notice and 

applicable Private Law rules. 

The auction will start from the date of release of the property on the website, to 

send bids online, ending on the date set in this auction notice, and will be in charge 

of the Official Auctioneer, Mr. Dilson Marcos Moreira, registered at JUCEMG under 

nº 267, with office at Av. Raja Gabaglia, nº 4697 - Bairro Santa Lucia - CEP: 30.360-

670 - Belo Horizonte / MG. 

 

1. OBJECT 

1.1. Sale of the following property: Rural property, with a total area of 192 

hectares, 76 ares 44 centires, consisting of areas of land destined to pastures and 

various cultures, surrounded by wires and fences, with water and with all the 

existing improvements, called 'FARM LUZITÂNIA ”, located in a rural area in the 

district of Carlos Alves, municipality and county of São João Nepomuceno - Minas 

Gerais, registered with the General Real Estate Registry Office. The sale of movable 

goods, implements and furniture, which will be removed by the SELLER within 30 

days after full payment of the property price is not included in the sale. 

 

2. QUALIFICATION 

 

2.1. Those interested in participating in the auction online, must register on the site 

to receive the password and will automatically be bound by the terms of 

membership of the online auction in addition to all legal provisions applicable to the 

species. 

 

3. ON-LINE LANCES 

 

3.1. The sending of online bids will take place exclusively through the website 

www.casaleiloeira.com, respecting the initial bid and the minimum increment 

established. 

 

4. CONDITIONS OF SALE 

 

4.1. The property listed in this public notice will be sold to the highest bidder in 

national currency, auctioned online, subject to the conditions of this public notice, 

and the SELLER also reserves the right to refuse the minimum bid, as well as the 

highest bidder. achieved price, being able to release or not the property, according 

to its exclusive criteria or needs, through the auctioneer, without this refusal 

generating any type of burden or liability. 

 

4.2. The sale of movable goods, implements and furniture, which will be removed 

by the SELLER within 30 days after full payment of the property price is not 

included in the sale. 

 

4.3. The registration of the merger to update the chain of succession, with the Real 

Estate Registry Offices, will be provided under the sole responsibility of the SELLER. 

 

4.4. Interested parties should be informed in advance of the restrictions imposed 

by municipal, state or federal legislation, applicable to the property, with regard to 

land use or zoning restrictions, as well as the obligations and rights arising from 

the convention and condo specifications. , when applicable, which they will be 

obliged to respect, due to the auction of the property. 
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4.5. All debts incurred or that may be levied on the property until the date of 

execution of the private sale and purchase commitment and consecutive immunity 

in possession, will be the sole responsibility of the SELLER. 

 

4.6. The bids will be offered in national currency, in compliance with the terms of 

this notice. 

 

4.7. Only bids made by individuals or legal entities, regularly constituted and 

having their own legal personality will be accepted. 

 

4.8. Interested parties, if individuals, must carry documents for identification (RG 

and CPF). Under the age of 18, you can only acquire a property, if emancipated or 

assisted, by your legal representative. 

 

4.9. If a legal entity, the representatives must have authenticated copies of the 

CNPJ, Bylaws or Articles of Association and amendments, where applicable, to the 

form of representation of the company. 

 

4.10. Other documents may be requested by the SELLER, for the purpose of 

completing the transaction. 

 

4.11. Representation by third parties must be made by public power of attorney, 

with special powers for the act. 

 

4.12. Payment must be made by means of TED - Electronic Transfer Available in a 

current account to be indicated or a check issued by the bidder, nominal to the 

SELLER, in accordance with the payment condition below. 

 

5. MINIMUM BID AND PAYMENT CONDITION 

 

5.1. The minimum bid for the acquisition of the property is what is described in the 

Technical Expert Report held by the AUCTIONEER. 

 

5.2. IN CASH or with a 30% down payment on the settlement value of the 

"BIGGEST BID OR OFFER" + 10 installments, the first being paid within 30 days 

after payment of the down payment, adjusted by the IPCA index. The remaining 

subsequent monthly installments will be divided into the same amount as the first 

and also adjusted by the IPCA index. 

 

5.3. The bids made through the internet, the purchase and commission payments of 

the auctioneer must be made through bank deposit, the details of which will be 

informed in due course. The bidder will receive an electronic bid confirmation 

message immediately after the auction closes. The deposit period will end at 16:00 

(sixteen) hours of the business day following the day of the Auction (bank hours). 

The bidder must send a copy of the payment receipt to the e-mail: 

financial@casaleiloeira.com. 

 

5.4. The sale carried out in the Auction is IRREVOCABLE, IRRETRACTABLE, and the 

bidder cannot REFUSE THE ACQUIRED GOOD OR PLEASE REDUCE THE PRICE (Art. 

1,106 of the Brazilian Civil Code) or claim ignorance of the conditions and 

characteristics of the asset, under penalty of payment of the expected fine in item 

8.1. 

 

6. AUCTIONEER'S COMMISSION 
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6.1. The bidder, in addition to the full payment of the deal price at the time of the 

auction, will also pay the auctioneer the amount corresponding to 5% (five 

percent) of the total value of the auction, as a commission. 

 

7. FORMALIZATION: PRIVATE INSTRUMENT 

 

7.1. The sale of the property listed in this notice will be formalized by means of a 

Private Instrument of Sale and Purchase Agreement, between the bidder and seller. 

 

7.1.1 The Parties must draw up the relevant Private Instrument of Sale and 

Purchase Commitment, within 30 (thirty) days, counted from the auction date. 

 

7.2. The competent Purchase Instrument will be signed with the bidder, whose 

name will appear on the Minutes and Receipt of the Bidding, only its replacement 

allowed, by assignment of rights, in accordance with the law, with prior analysis 

and approval by the SELLER. 

 

7.3. The SELLER undertakes to provide the bidder, for the proper transfer of 

ownership in the competent notary, with the property registration form, updated 

and with negative charges and disposals; proof of payment of the last installment 

of the ITR, under its responsibility; Debt or Positive Certificate with Negative 

Effects, with the INSS and Federal Tax Discharge Certificate, administered by the 

Federal Revenue Service and other certificates required by law. 

 

7.4. The bidder will be responsible for all the necessary measures and expenses for 

the transfer of the properties, such as: ITBI - Tax on the transfer of real estate, 

deeds, records, annotations, court and laudemium, when applicable, fees, etc. The 

choice of the notary of notes, responsible for drawing up the public deed, will be 

entirely up to the SELLER. 

 

8. SANCTIONS IN CASE OF DEFAULT 

 

8.1. In case of default of one of the installments, in addition to the payment of the 

fine to be stipulated in the private instrument of purchase and sale that will be 

signed between seller and bidder, the sale will be terminated in its own right and 

the latter will lose the signal in order to the seller in order and the installments 

paid in full in order to be computed in the due installment (article 417 CC). In the 

event of suspension of the check given as a payment, or return due to insufficient 

funds, or even if the deposit of the online purchase is not made, the sale will be 

canceled and the bidder must pay 20% (twenty percent) , as a fine, on the value of 

the auction, which will be charged executively, as a net and certain debt, under the 

terms of art. 786, of the Civil Procedure Code, monetarily restated, until the 

effective payment, without prejudice to losses, damages and loss of profits and 

Criminal Procedure (art. 171, item VI, of the Penal Code) and the full value of the 

auction fee, in favor of the Auctioneer, according to Decree No. 21.981 / 32 and 

amendments. 

 

8.2. The lack of use by the SELLER, of any rights or faculties, granted by law and 

this notice, does not matter in resignation, but in mere tolerance or reservation, to 

make them prevail, at any other time or opportunity. 

 

9. GENERAL PROVISIONS 

 

9.1. The simple offer of bids for the acquisition of goods implies knowledge and full 

acceptance of the conditions provided for in this Notice. 
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9.2. It is forbidden for the winning bidder to assign, exchange, sell or negotiate the 

winning bid before making the payment. 

 

9.3. The property documentation will be available to interested parties, upon 

request through the electronic address contato@casaleiloeira.com and at the 

auctioneer's office, at Av. Raja Gabaglia, nº 4697 - Bairro Santa Lucia - CEP: 

30.360-670 - Belo Horizonte / MG , or tel. (31) 3344-0060. 

 

9.4. The direct or indirect possession of the property will be passed on to the 

bidder, after the full payment of the auction and signature of the purchase 

instrument has been settled. 

 

9.5. With the exception of the regularization of annotations of the chain of 

succession on the margins of the property registration, which will be carried out by 

the SELLER at its exclusive expenses, all other expenses and charges related to the 

property, as well as those that are necessary for the settlement of any other 

pending matters. to enable the effective transfer of property, they will be borne by 

the BUYER. 

 

9.6. Any requests for clarification should be requested by tel. (31) 3344-0060, or in 

writing via email: contato@casaleiloeira.com, to the auctioneer, based at Av. Raja 

Gabaglia, nº 4697 - Bairro Santa Lucia - CEP: 30.360-670 - Belo Horizonte / MG, or 

see the website www.casaleiloeira.com, updated daily. 

 

9.7. All participants in the auction that prevent, disturb, defraud, remove or seek to 

remove bidders by illegal means, will be subject to penalties, will be subject to art. 

89 to 108, of sections III and IV of Law 8.666 / 93 and of art. 335 of the Brazilian 

Penal Code. 

 

9.8 The other conditions will obey what regulates Decree No. 21,981 of October 19, 

1,932, with the changes introduced by Decree No. 22,427 of February 1, 1,933, 

which regulates the profession of Official Auctioneer. 

 

9.9 The visitation to the property will only occur to interested parties previously 

registered and always with the presence of an auctioneer's agent, who should 

arrange with the auctioneer's team. For the visit, four days will be available, which 

the auctioneer's team will inform which ones will be. 

 

9.10. This notice is available at www.casaleiloeira.com.br. 

 

Belo Horizonte, April 7, 2020 

 

The auctioneer. 


