
GISELLE FERNANDA STAFANELLI CAMPOS SOUZA, Leiloeira Oficial inscrita 
na JUCEMG nº 655, com escritório à Rua Rio Grande do Sul, nº 756, Barro Preto, 
Belo Horizonte/MG, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor 
Bancário SUL, Quadra 4, Lotes 3/4, cidade de Brasília/DF, nos termos do 
instrumento particular de 19/09/2013, no qual figuram como Fiduciantes 
MAURÍLIO CORRÊA DA SILVA, brasileiro, empresário, CI nº M– 2.760.372 
SSP/MG, CPF nº 476.054.056.34 e seu cônjuge Daniela Mendes Almeida, 
brasileira, auxiliar administrativo III, CI nº M-7.106.539 SSP/MG, casados sob o 
regime de separação de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes em Belo 
Horizonte - MG, levará a PÚBLICO LEILÃO ELETRÔNICO SIMULTÂNEO – 
PRESENCIAL/ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, 
no dia 12 de fevereiro de 2020, às 15h:30, à Av. Augusto de Lima 1.147, 
bairro Barro Preto – Belo Horizonte - MG, no auditório do Hotel BH Palace em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.132.548,77 (Um 
milhão, cento e trinta e dois mil reais e setenta e sete centavos), o imóvel 
abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, 
constituído por um prédio residencial (casa), localizada a Rua Detetive Moacir 
Alves Garcia, nº 175, lote 19 da quadra 43, bairro Jardim Santa Branca, Belo 
Horizonte – MG,  com 2 pavimentos, composto de sala de estar, jantar, 4 
dormitórios, sendo 2 suítes, banho social, copa, cozinha, área de serviço, espaço 
gourmet e piscina, com as seguintes características – 1º pavimento 108,54m², 2º 
pavimento 39,48m², caixa d´agua 6,57m², de acordo com projeto visado em 
16/12/2010, com todas as suas benfeitorias edificadas no respectivo imóvel, com 
matrícula 89557 do RGI do 6º Ofício de Belo Horizonte – MG – Obs: Ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 28 de fevereiro 
de 2020, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 792.016,49 (setecentos e noventa e dois 
mil, dezesseis reais e quarenta e nove centavos). A venda será efetuada em 
caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. O 
arrematante pagará no ato o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% sobre o valor de arremate. Caso haja arrematante, a 
escritura de venda e compra será lavrada em até 60 dias, contados da data do 
leilão. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427 de 1° 
de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial. 


