
 

 

 

 

      SECRETARIA DE EXECUÇÕES - secex@trt3.jus.br 

 

       Avenida Augusto de Lima, 1234 - 18o. Andar - Barro Preto 

     30190-003 - Belo Horizonte - MG 

 

      EDITAL DE LEILÃO 

 

CERTIDÃO No.  : 00292/19 

NRO. JUÍZO    : 002221/14 

PROC. ORIGEM  : 0001162-36.2013.503.0076 

  Vara do Trabalho de São João Del Rei 

EXEQUENTE     : Jailson Reis Braz 

EXECUTADO     : Oliveira e Silva Prestadora de Servicos de Construcao 

  Civil Ltda. - Me 

 

 

 O Exmo. Dr.LEONARDO PASSOS  FERREIRA,  Juiz  do  Trabalho,  na 

forma da lei, etc., torna público que no dia 03  (três)  de  junho  de 

2019, às 14:00 horas, no Auditório  do  BH  Palace  Hotel,  situado  à 

Avenida Augusto de Lima, 1.147 - B.Barro Preto  -  Belo  Horizonte/MG, 

serão levados a leilão os imóveis penhorados nos presentes  autos,  de 

propriedade da executada, tendo como Leiloeiro  Oficial  o  Sr.Arnaldo 

Emilio Colombarolli , dos bens abaixo relacionados, a saber: 

 

 - Matrícula 46.331 - Loja 02, do Edifício Shopping Sul  e  sua 

fração ideal de 0,06757 do lote 01 da quadra 137 da 3ª  Seção  Urbana, 

com área, limites e confrontações de acordo com a  planta  respectiva, 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício  de  BH/MG, 

com aproximadamente 39 metros quadrados, sendo 26 metros  quadrados  o 

térreo  e  12  metros  quadrados  a  sobreloja,   sendo   esta  estilo 

"mezanino", com um banheiro no térreo, em bom estado  de  conservação, 

avaliado em R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais); 

 

 - Matrícula 103.332 - Loja 11, do Edifício Shopping Sul e  sua 

fração ideal de 0,07008 do lote 01 da quadra 137 da 3ª  Seção  Urbana, 

com área, limites e confrontações de acordo com a  planta  respectiva, 

registrada no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de BH/MG, , 

com térreo de aproximadamente 50 metros quadrados de área coberta,  28 

metros quadrados de área descoberta e dois  banheiros,  uma  sobreloja 

com aproximadamente 50 metros quadrados, escada em caracol  e,  ainda, 

dois subsolos, sendo o primeiro com 28 metros quadrados  e  o  segundo 

com 80 metros quadrados e dois banheiros, ambos os subsolos  cobertos, 

em bom estado de conservação, avaliado em  R$350.000,00  (trezentos  e 

cinquenta mil reais); 

 

 - 50% do imóvel de matrícula 121.485 - Loja  07,  do  Edifício 

Shopping Sul, com área privativa construída de 39,20 metros quadrados, 

sendo 26,6 metros quadrados do terreno  e  12,60  metros  quadrados  e 

sobreloja, fração ideal de 0,07008 do lote 01  da  quadra  137  da  3ª 

seção Urbana, com área, limites e confrontações de acordo com a planta 

respectiva, registrada no Cartório de Imóveis do 1º Ofício  de  BH/MG, 

com um banheiro no térreo, sobreloja estilo "mezanino", em bom  estado 

de conservação,avaliado em R$80.000,00 (cento e sessenta mil reais). 

 

 Total da  avaliação:R$590.000,00  (quinhentos  e  noventa  mil 

reais). 

 

 

 

 



 

 

 OBSERVAÇÕES: 

 

 FIXA-SE COMO LANCE MÍNIMO O PERCENTUAL DE 50%  (CINQUENTA  POR 

CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO; 

 

 2) O presente leilão será regido  pelo  Decreto-Lei  21981/32, 

art. 335 do Código Penal e artigos 93 e 94,  parágrafo  único  da  Lei 

8.666, de 21/06/93, pela CLT e pelo CPC, subsidiariamente,  podendo  o 

mesmo ter seu início prorrogado por mais 30 minutos; 

 

 3)O eventual arrematante deverá pagar a comissão do  leiloeiro 

Oficial nomeado, Sr.Arnaldo Emilio Colombarolli,  fixada  em  5% 

(cinco por cento) sobre o valor da venda dos bens; 

 

 4)No caso  de  remição  ou  de  adjudicação  a  comissão  será 

calculada sobre o valor  da  avaliação  dos  bens  e  será  paga  pelo 

remitente ou adjudicante; 

 

 5)Os interessados  em  participar  do  leilão  deverão  portar 

documento  de  identidade,  além  de  02  (dois)  cheques  devidamente 

assinados, que deverão  ser  entregues  no  ato  da  arrematação  para 

garantir o pagamento do lance ofertado e a comissão do leiloeiro; 

 

 6)Encerrado o leilão, o preço total deverá ser depositado pelo 

arrematante no prazo de 48 horas; 

 

 7)A arrematação somente será concluída após a homologação pelo 

(a) MM Juiz(a) da Vara competente; 

 

 8)Como o crédito trabalhista  tem  preferência,  os  possíveis 

gravames existentes nas matrículas dos imóveis a que  se  refere  este 

Edital serão retirados após a arrematação; 

 

 9)Fica o leiloeiro autorizado a fazer o pregão  individual  de 

cada item. 

 

 Eu, Marco Antonio Rosa, Secretário  de  Execuções,  conferi  o 

presente que, de ordem da Exma. Juíza do Trabalho, subscrevo em 10  de 

maio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO ROSA        LEONARDO PASSOS FERREIRA 

SECRETÁRIO DE EXECUÇÕES        JUIZ DO TRABALHO 


