
 

EDITAL DE VENDA DE IMÓVEL ONLINE 
 
 
I – DA DATA E LOCAL: O Leilão será online no site www.hisaleiloes.com.br,  
Encerramento Dia: 23 de Setembro de 2021 às 15:00. 
 
II - O IMÓVEL SERÁ VENDIDO EM CARÁTER “AD CORPUS”, sendo que as 
áreas mencionadas no Edital, Catálogo e outros veículos de comunicação são 
meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro 
imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito com relação ao cancelamento da 
arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual 
divergência entre o que consta da descrição do terreno e a realidade existente. 
O arrematante adquire o terreno no estado de conservação em que se encontra 
e declara ter pleno conhecimento de suas instalações, nada tendo a reclamar 
quanto a eventuais vícios, ainda que ocultos, ou defeitos decorrentes de uso, a 
qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela eventual 
regularização que se fizer necessária, inclusive no que se refere à desocupação 
de pessoas e coisas. A posse será por conta do arrematante. 
 
As fotos divulgadas no site “Hisa Leiloes” serão meramente ilustrativas, não 
servindo de parâmetro para demonstrar o estado do imóvel ou influenciar a 
decisão de oferta de lances para arrematação. 
 
III – DO PREÇO DA ARREMATAÇÃO: Os preços mínimos das arrematações são 
aqueles constantes das avaliações, indicadas nos itens abaixo. Além do valor da 
arrematação, o arrematante pagará no pregão, o valor da comissão do leiloeiro, 
que não compõe o valor do lance ofertado, correspondente a 5% (cinco por cento) 
do lance vencedor, valor que será pago diretamente à TATIANA HISA SATO, em 
deposito em conta em até 24 (vinte e quatro) horas do término do leilão, sendo 
que, não haverá devolução da comissão em caso de desistência do arrematante.  
 
LOTE: Apto. 001 do Bloco III, situado no 2º Subsolo do Edifício Bruno Araújo, 
situado na Rua José Vieira Muniz, nº 123, com as seguintes características: área 
privativa total de 105,88m² (sendo 51,09m² de área construída e 54,79m² de área 
descoberta), área de uso comum de 44,49749m², (sendo 10,35m² referente à 1 
vaga de garagem coberta. Matrícula 96.997 – Registro de Imóveis 5º Oficio 
Belo Horizonte/MG. 
 
Lance Inicial: R$ 220.000,00 
 
IV – DOS LANCES: Os lances serão online durante o pregão pelo interessado no 
site www.hisaleiloes.com.br, que poderá fazer-se a partir da abertura do leilão no 
site, sendo que será considerado vencedor o lance que resultar no maior acima 
do preço mínimo apresentado no ato do leilão, estando sujeito à aprovação, sendo 
assim os lances serão totalmente condicionais. 
 
V – DO PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO DO IMÓVEL: O imóvel arrematado 

será pago à vista, diretamente ao vendedor, o equivalente a 100% (cem por 

cento) do valor da arrematação, calculado sobre o valor ofertado em até 24 (vinte 

e quatro) horas do término do leilão.  
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5.1.  A posse será por conta do arrematante. 
 
VI – DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 
6.1. Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode 
ser invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou 
modificações no preço e nas condições de pagamento, ficando a cargo e ônus do 
adquirente a sua regularização. 
 
6.2. O imóvel será vendido no estado e conservação em que se encontra, ficando 
a cargo e ônus do adquirente a sua desocupação e/ou reforma, se for o caso. 
 
6.3. Se o arrematante desistir da arrematação ou não efetuar o pagamento do 
preço nas datas convencionadas ou, ainda, descumprir o previsto neste Edital, 
perderá o valor pago a título de sinal e princípio de pagamento (item 5.1.). 
 

6.4. Caso o arrematante não pague o preço do bem arrematado, a comissão do 
Leiloeiro e os encargos de administração, caso existam, no prazo de 24 (vinte 
quatro) horas, a arrematação ficará cancelada, devendo o arrematante pagar o 
valor correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lance ofertado, sendo 
5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro Oficial e 20% (vinte por 
cento) destinado à comitente e ao pagamento de eventuais despesas incorridas. 


