
EDITAL DE LEILÃO 

LEILOEIRO OFICIAL: FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob o nº 844.  

1) COMITENTE/VENDEDOR:  

VICTOR DE CAMPOS SILVEIRA - CPF/MF nº 489.994.236-30; 

2) OBJETO DO LEILÃO:  

LOTE ÚNICO: O IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 54.173 DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELO 

HORIZONTE/MG: LOTE de terreno nº 75, do quarteirão 15, do Bairro Mangabeiras, com área de 1.325,00m2, sendo 

24,00m de frente para a Rua Camilo de Oliveira Torre (Oficial), 62,00m de ambos os lados e 19,00m nos fundos, com 

áreas, limites e confrontações de acordo com a planta cadastral respectiva. CONTRIBUINTE: 109.015.075-001-4. 

IMÓVEL DESOCUPADO 

OBS: a) Dívidas: Os débitos, taxas e impostos que recaiam sobre os imóveis, serão de responsabilidade das 
COMITENTES/VENDEDORES, até a data da outorga da Escritura Definitiva de Venda e Compra ou da entrega da posse 
dos imóveis, a que ocorrer primeiro; c) Evicção de Direito: A responsabilidade dos COMITENTES/VENDEDORES pela 
evicção ficará limitada à devolução, quando aplicável: (i) do valor pago pela aquisição dos imóveis; (ii) das despesas 
relativas à formalização da escritura e registro; (iii) das despesas condominiais e tributos pagos pelo COMPRADOR, 
relativos ao período posterior à data da arrematação. 

3) Valor do Lance Inicial: R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). LANCE CONDICIONADO À 
APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO(A, OS, AS) COMITENTE(S). 
 

4) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
a. À VISTA 

i. Para pagamento à Vista, será concedido: 5% de desconto 
 

b. PARCELADO 
i. Em até 10 (dez) parcelas iguais, sem juros/correção, ou  
ii. Em até 24 (vinte e quatro) parcelas, corrigidas pelo IGP-M, acrescidas de juros de 1% ao mês. 

 
5) DIA E HORÁRIO DO LEILÃO: O Leilão será realizado somente na forma eletrônica (online) com encerramento 

no dia 24 de setembro de 2.020, a partir das 10:00hs.  
 

6) O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo arrematante/comprador, corresponderá a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor de venda do imóvel arrematado (conforme Decreto 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 regulamenta 
a profissão de Leiloeiro Oficial) e deverá ser depositado pelo arrematante diretamente em conta corrente 
bancária de titularidade do Leiloeiro.  
 

7) DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. Todas as regras e condições do Leilão/visitas e etc., estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br e deverão ser aceitas pelo interessado em participar do 
leilão. Maiores informações: (11) 3149-4600. Sem mais. 
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