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Lei Federal nº 11.419 de 19/12/2006, art 4º

"Assinatura Digital: o presente documento está
assinado digitalmente, nos termos da Lei
11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura
digital constitui forma de encriptação eletrônica do
documento. Ela está empregada neste documento
eletrônico como recurso tecnológico da segurança
da informação. Os dados que compõem cada
informação deste documento foram cifrados pela
assinatura digital quando do respectivo
armazenamento no equipamento banco de dados do
TJMG. Para a cifragem e armazenamento, o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais empregou
certificados digitais expedidos por instituição
certificadora devidamente credenciada na
ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira). O presente documento recebeu
assinatura digital com uso de Certificado de padrão
ICP-Brasil com algoritmo de assinatura "sha1RSA",
expedido pela Autoridade Certificadora denominada
"AC PRODEMGE SRF", usando padrão de
algoritmos criptográficos de RSA(1024 bits). Os
métodos criptográficos empregados impedem que a
assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os
dados do documento digitalmente assinado e
armazenado sejam adulterados ou copiados,
tornando-os invioláveis. Encontram-se garantidas,
pela assinatura digital, a autenticidade e a
inviolabilidade de todos os dados do presente
DIÁRIO DO JUDICIÁRIO DO TJMG."

1ª INSTÂNCIA

ABAETÉ

COMARCA DE ABAETÉ/MG. SECRETARIA DO
JUÍZO. VARA ÚNICA. EDITAL DE
INTERDIÇÃO. A Dra. BÁRBARA COLEN DINIZ,
MMª Juíza de Direito desta Comarca de Abaeté/MG,
no exercício do cargo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo teve
curso os autos nº 002 17 001296-3 da AÇÃO DE
INTERDIÇÃO de CARLOS ANTÔNIO PAULO
DA SILVA, a requerimento de seu irmão
GERALDO ANTÔNIO PAULO DA SILVA, tendo
sido julgado procedente o pedido e decretada por
sentença de 24 de junho de 2020, a interdição de
CARLOS ANTÔNIO PAULO DA SILVA,
brasileiro, aposentado, filho de VITÓRIA MARIA
DE JESUS e ANTÔNIO PAULO DA SILVA,
nascido em 03/10/1957, residente e domiciliado na
rua João Ferreira de Sousa, 291, bairro Santo
Antônio, nesta cidade de Abaeté/MG, reconhecendo
a incapacidade civil relativa do mesmo, desta forma,
incapacitado para gerir sua própria pessoa ou
administrar seus bens, sendo nomeado ao
interditado, como CURADOR, seu irmão
GERALDO ANTÔNIO PAULO DA SILVA,
brasileiro, casado, contador, CPF nº 593.566.696-00,
residente e domiciliado na quadra 203, Conjunto 06,
Casa 02, CEP 72.610.306, Recanto das Emas/DF,

que o representará em todos os atos da vida civil. E,
para conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente edital, que será afixado no
lugar de costume na sede deste Juízo e estará
disponível no Diário do Judiciário Eletrônico.
Expedido nesta de Abaeté/MG, em 25 de fevereiro
de 2021. Eu, Modesto Pereira da Trindade, gerente
de secretaria, o subscrevi. BÁRBARA COLEN
DINIZ. JUÍZA DE DIREITO

ABRE-CAMPO

COMARCA DE ABRE CAMPO/MG. EDITAL DE
INTIMAÇÃO. 2ª Vara Cível, Criminal e VEP.
Justiça Gratuita. MM Juiz de Direito Dr. Rodrigo
Maas dos Anjos. Saibam todos quantos o presente
edital virem ou o conhecimento tiverem que foi
decretado a interdição de REINALDO MARTINS
PRADO, brasileiro, solteiro, RG MG-17.371.534 e
CPF 018.615.156-00, nascido em Volta Redonda/RJ
no dia 26/01/1978, filho de Benedito Miguel Prado e
Maria Martins Prado, residente na Rua Emidio da
Cruz Dias, nº 20, Centro, Pedra Bonita/MG,
nomeando-lhe curador BENEDITO MIGUEL
PRADO, brasileiro, casado, lavrador, aposentado,
CPF 497.875.787-87, RG MG-13.643.767, residente
na Rua Emidio da Cruz Dias, nº 20, Centro, Pedra
Bonita/MG, tudo conforme processo nº
0003.18.000526-0, que tramitou pelo Juízo desta
Comarca, com sentença reconhecendo e declarando
incapacidade civil relativa de REINALDO
MARTINS PRADO para exercer pessoalmente os
atos da vida civil, com as limitações previstas no
artigo 1772 c/c 1782 do CC, mantendo incólumes os
seus demais direitos políticos e civis. "Fixando os
limites da curatela, observando as peculiaridades do
caso e as potencialidades da pessoa, nos termos do
art. 1772 do CC, o interditando ficará privado de,
sem curador, emprestar, transigir, dar quitação,
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera
administração. A curatela não alcança o direito ao
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao
voto, nos termos do art. 85, § 1º, da Lei 13.146/15".
Foi nomeado curador BENEDITO MIGUEL
PRADO, com prestação de compromisso de lei.
Publica-se o presente por 03(três) vezes, com
intervalo de 10 dias (2ª publicação). Dado e passado
nesta cidade aos 26/05/2021. A Escrivã (a), Simone
Salgado Rodrigues Gomes. MM Juiz de Direito, Dr.
Rodrigo Maas dos Anjos.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ABRE CAMPO/MG. 2ª VARA
CÍVEL, CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS.
DR. RODRIGO MAAS DOS ANJOS. EDITAL DE
INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias. Saibam todos
quantos o presente edital virem ou o conhecimento
tiverem, ficando todas as pessoas interessadas
cientes de que perante o Juízo da 2ª Vara Cível da

Comarca de Abre Campo tramita uma ação de
Servidão Administrativa com Pedido Liminar de
Imissão de posse, autuada sob n°
5002138-08.2020.8.13.0003, requerida pela CEMIG
DISTRIBUIÇÃO S.A em face de SEBASTIÃO DE
ARAÚJO CHAVES e outros, do Imóvel Rural
denominado Córrego São Vicente Matipozinho, no
município de Matipó, registrado na matrícula nº
1.374,no Cartório de Registro de Imóveis de Abre
Campo/MG.Roteiro de acesso: Partir do Município
de Matipó pela Praça Bernadino Assis Gomes
próximo ao número 167. Seguir na direção sudeste e
percorrer 3,9 km. Virar a direita na BR-626 e
percorrer 9,1 km. Virar a esquerda e percorrer 1,6
km até a propriedade avaliada. Coordenadas UTM:
23 K -772283.00 m E / 7748070.00 m S., para a
imissão provisória na posse do imóvel. Foi proferida
sentença que julgou procedente o pedido, tornando
definitiva em favor da autora a imissão de posse
liminarmente deferida, fixando o valor da
indenização em R$ 39.907,00 (trinta e nove mil,
novecentos e sete reais). (1ª publicação). Dado e
passado nesta cidade aos 17 de maio de 2021.

ALTO RIO DOCE

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ALTO RIO DOCE - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL PRAZO DE 30 DIAS -
Saibam quantos o presente edital de citação virem
que perante o Juízo da Única Vara da Comarca de
Alto Rio Doce, corre uma AÇÃO DE USUCAPIÃO,
autuada sob o nº 5000659-23.2020.8.13.0021,
requerida por CAETANO DA MAZIO LIMA.
Ficam todas as pessoas interessadas, confinantes,
réus incertos, desconhecidos, possíveis proprietários
citados para, todos os termos da presente ação e para
querendo, contestá-la nos 15 dias seguintes ao prazo
de fruição do presente. O lote está situado à Rua
Capitão Gomes 230, Município de Cipotânea e
possui área total de 244,49 m² e perímetro de 91,26
metros. Inicia-se a descrição deste perimetro no
PT-01; deste segue confrontando com Geraldo de
Paula Viana por uma distancia de 9,85 metros e
azimute 296°29'22" até o PT02, deste segue
confrontando com Geraldo de Paula Viana por uma
distância de 10,20 metros e azimute 295°53'54"até o
PT03: deste segue confrontando com Geraldo de
Paula Viana por uma distância de 14,36 metros e
azimute 295°25'55" até o PT04; deste segue
confrontando com Geraldo de Paula Viana por uma
distancia de 5,38 metros e azimute 301°7 19" ale o
PT05; deste segue as margens do Rio Espera,
respeitando a faixa de quinze metros da demarcação
da linha média de enchentes ordinárias, por uma
distância de 4,90 metros e azimute 25°15'8" até O
PT06 deste segue confrontando com José Heleno
Moreira por uma distância de 5,38 metros e azimute
109°22'58" até o PT07: deste segue confrontando
com José Heleno Moreira por uma distância de
14,36 metros e azimute 115°4'22" até o PT08; deste
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segue confrontando com José Heleno Mioreira por
uma distancia de 10,20 metros e azimute 114°9'26"
ate o PT09 deste segue confrontando com José
Heleno Moreira por uma distância de 9,85 metros e
azimute 114°2644" até o PT10, deste segue testada
para a Rua Capitão Gomes por uma distância de
6.78 metros e azimute 205°15'58" até o PT-01, onde
teve início essa descrição Para conhecimento de
todos, especialmente dos interessados, publica-se o
presente no -Diário do Judiciário -, no espaço de 15
dias, no jornal de ampla circulação e afixado no átrio
do Fórum. Alto Rio Doce, 26 de maio de 2021. Ciro
Eduardo Nascimento, Gerente de Secretaria. Dra.
Naiara Leão Rodrigues Saldanha, MMª. Juíza de
Direito.

ANDRADAS

JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA
COMARCA DE
ANDRADAS-MG.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15
DIAS
Processo nº: 0026 20.87-0
O Dr. Eduardo Soares de Araújo,
Juiz de Direito da 2ª Vara desta cidade e
Comarca de Andradas, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei
etc...........................................
FAZ SABER, aos que o presente EDITAL
virem ou dele conhecimento tiverem, expedidos nos
autos de Ação Penal,
feito de nº 0026 20.87-0, que a Justiça Pública desta
Comarca intenta
contra o acusado Ana Carolina da Silva, em trâmite
por este Juízo e
Secretaria, pelo qual Ana Carolina da Silva foi
denunciada pelo Doutor
Promotor de Justiça como incursos nas sanções do
artigo 28 da Lei nº
11.343/2006, sendo que por este fica NOTIFICADO
(S) ANA
CAROLINA DA SILVA, brasileira, nascida em
09/03/1986, filha de
Vilma Fernandes da Silva e Edinaldo Fernandes da
Silva, que se encontra
em lugar incerto e não sabido consoante consta dos
autos, para todos os
termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público
Estadual, bem como
para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, através de
advogado, oportunidade em que poderá arguir
preliminares e alegar tudo o
que interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar
as provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo
sua intimação. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Andradas,
Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2021.
EDUARDO SOARES DE ARAÚJO
Juiz de Direito da 2ª. Vara

JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE ANDRADAS-MG
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM
PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS
Tarcísio Marques, MM Juiz de Direito da Primeira
Vara desta Comarca de Andradas, Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais etc...

F A Z S A B E R a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, com
prazo de 90 (noventa) dias, que por este Juízo e
Comarca de Andradas, se processam os autos de
Ação Penal, feito de nº 026 19 114-4, que a Justiça
Pública desta Comarca move em face de Daniel
Talvay do Nascimento e Adriene Lúcia da Silva, que
Daniel Talvay do Nascimento, brasileiro, união
estável, desocupado, nascido em 05/12/1983, filho
de Cícero Alves do Nascimento e Maria José Talvay
do Nascimento, atualmente residente em lugar
incerto e não sabido, consoante consta dos autos, foi

processado nesta Comarca, tendo sido condenado
nas penas do art. 155, § 4°, II c/c art. 61, II. h.do
Código Penal, à pena privativa de liberdade em 02
anos e 03 meses de reclusão e 13 dias multa,
estabelecendo o regime aberto para cumprimento da
pena, fixado o valor de cada dia multa à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
devidamente atualizado quando do efetivo
recolhimento, tendo substituído a sanção corporal
em duas restritivas de direito, sendo a primeira na
modalidade de prestação pecuniária, consistente no
pagamento de 1 salário mínimo à vítima, e, a
segunda, em prestação de serviços comunitários à
razão de 1 hora por dia de condenação em entidade a
ser designada pelo Juízo das Execuções. Que
Adriene Lúcia da Silva, brasileira, união estável,
desocupada, nascida em 03/04/1992, filha de Vera
Lúcia da Silva, atualmente residente em lugar
incerto e não sabido, consoante consta nos autos, foi
processada nesta Comarca, tendo sido condenada
nas penas do art. 155, § 4°, II c/c art. 61, II. h. do
Código Penal, à pena privativa de liberdade 02 anos
e 03 meses de reclusão e 13 dias multa,
estabelecendo o regime aberto para cumprimento da
pena, fixado o valor de cada dia multa à razão de
1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
devidamente atualizado quando do efetivo
recolhimento, tendo substituído a sanção corporal
em duas restritivas de direito, sendo a primeira na
modalidade de prestação pecuniária, consistente no
pagamento de 1 salário mínimo à vítima, e, a
segunda, em prestação de serviços comunitários à
razão de 1 hora por dia de condenação em entidade a
ser designada pelo Juízo das Execuções. E,
constando dos autos que os réus encontram-se em
lugar incerto e não sabido é o presente para
INTIMAR os mesmos, para que, em querendo, apele
da r. sentença acima, no prazo de cinco (05) dias, a
contar do término do prazo do presente edital, nos
termos do artigo 392, parágrafo 2º do Código de
Processo Penal, sob as penas da lei. E para que
chegue ao conhecimento de todos expediu-se o
presente edital que será afixado no saguão do Fórum
lugar de costume e publicado na imprensa local.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Andradas, aos 26 de maio de 2021. Eu, (a) Patrícia
Giannini dos Santos Marcon, Oficiala de Apoio
Judicial, digitei e assino.
Tarcísio Marques

Juiz de Direito-Primeira Vara

ANDRELÂNDIA

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Andrelândia - Justiça Gratuita - Edital
de Citação com o prazo de 30 (trinta) dias. O Dr.
Lucas Carvalho Murad, MM. Juiz de Direito em
substituição na Comarca de Andrelândia, na forma
da Lei, etc. faz saber a todos quantos virem o
presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
tramita por este Juízo e Secretaria uma Ação de
Usucapião, autos de nº 5000624-42.2020.8.13.0028,
requerido por José Maria de Paula, CPF
383.212.976-68, em relação a um imóvel urbano,
localizado no município de Bom Jardim de
Minas/MG, na Rua José Oscar de Paula, s/n, Bairro
Niterói, confrontando com Dayves Antônio de Paula
e o Município de Bom Jardim de Minas e, pelo
presente edital, ficam CITADOS os confinantes e os
interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para
contestarem a presente ação, querendo, no prazo de
15 (quinze) dias, ficando cientes que não sendo
contestada a mesma, naquele prazo, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos narrados na
inicial, nos termos do art. 344 do CPC. Para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital
que será publicado no Diário do Judiciário
Eletrônico e na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Andrelândia - MG, aos . Eu,
Aladim Ribeiro D'Alessandro, Gerente de Secretaria.
Eu, Dr. Lucas Carvalho Murad, MM Juiz de Direito
em Substituição.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////// /

ARAGUARI

COMARCA DE ARAGUARI - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO/CURATEL Autos nº
0163037-76.2014.8.13.0035.8.13.0035 Ação de
INTERDIÇÃO/CURATELA. REQUERENTE:
MARIA GENI MARQUES VIEIRA. A Dra. ANA
MARIA MARCO ANTÔNIO, Juiz de Direito, EM
SUBSTITUIÇÃO LEGAL, da 1ª Vara Cível da
Comarca de Araguari, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quanto o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que este Juízo, por sentença proferida pelo MM Juíz
Dr. CALVINO CAMPOS em 22 de março de 2019,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL para reconhecer a incapacidade
realtiva do requerido FABIO ABADIO MARQUES
VIEIRA, brasileiro, solteiro, filho de Maria Geni
Marques Vieira e Silon Vieira , nascido em
19/08/1971, portador da RG M-8.357.703 SSP-MG
e CPF 931.743.576-91., residente em Araguari/MG
na Rua Aimorés nº 438, Bairro Sana Helena, por ser
portador de esquizofrenia paranoide (CID10 F 20-0),
necessitando de cuidados em tempo integral, pois
perdeu sua capacidade de autocuidado,
nomeando-lhe curadora, a Sra. MARIA GENI
MARQUES VIEIRA, brasileira, casada, portadora
do RG nº MG-4.713.045 e do CPF nº
847.390.966-68, residente e domiciliado Rua
Raimundo Joel nº 580, Bairro Jardim Milenium.
CUJO O FINAL TEOR É O SEGUINTE: " Ex
positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
O PEDIDO INICIAL para reconhecer a
incapacidade relativa do requerido FABIO ABADIO
MARQUES VIEIRA, na forma do art. 4º , III, do
Código Civil ( com redação alterada pela Lei
13.146/15). Em consequência e de, acordo com art.
1.775 e parágrafos do Código Civil c/c art. 755, I, do
NCPC. Fica a curadora nomeada advertida dos
limites da curatela, sendo certo que ela não poderá
tomar medidas que impliquem assunção de dívidas e
disposição ou oneração de bens móveis ou imóveis
de propriedade da curatela, sem prévia autorização
deste Juízo (art. 1748 do Código civil). Deverá ainda
a curadora, nos termos do art. 758 do NCPC, buscar
tratamento e apoio apropriados à conquista da
autonomia pelos curatelados, de forma que a
curatela dure o menor tempo possível, nos termos do
§ 3º do art. 84 do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, Em obediência ao disposto no art.1.184
do Código de Processo Civil e no art. 9º, do Código
Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e
publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial,
três vezes, com intervalo de dez dias." Araguari, aos
26 (vinte e seis) dias de maio de 2021. Eu, Nickson
Carlos da S. Carvalho, Escrivão Judicial , nesta
Secretaria, o subscrevi e assino, por ordem do MM.
Juiz da 1ª Vara Cível. (Instrução 161/2006 da
Corregedoria de Justiça).

COMARCA DE ARAGUARI - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO/CURATELA de AUGUSTO
DONIZETE DA SILVA . Autos nº
0137687-81.8.13.0035 Ação de
INTERDIÇÃO/CURATELA. REQUERENTE:
VERA MARIA DA SILVA . A ANA MARIA
MARCO ANTÕNIO, Juíza de Direito, EM
SUBSTITUIÇÃO LEGAL, da 1ª Vara Cível da
Comarca de Araguari, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quanto o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que este Juízo, por sentença proferida em 05 de
dezembro de 2018, pelo Dr. Calvino Campos,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O
PEDIDO INICIAL para reconhecer a incapacidade
realtiva do requerido AUGUSTO DONIZETE DA
SILVA, brasileiro, separado judicialmente, filho de
Agostinho Baduíno da Silva e Tereza Rosa de Jesus,
portadorado RG MG-20.048.881 e CPF
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0676582.128-23, portador de doença de Alzheimer
(CID-10 G30.8), apresentando-se incapaz par os atos
da vida civil, nomeando-lhe curadora, a Sra .VERA
MARIA DA SILVA, brasileira, casada, filha de
Agostinho Balduino da Silva e Tereza Rosa de
Jesus, portador da RG MG- 7.209.392 e CPF
322.703.136-15, CUJO O FINAL TEOR É O
SEGUINTE: " Ex positis, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL para reconhecer a incapacidade relativa do
requerido AUGUSTO DONIZETE DA SILVA , na
forma do art. 4º , III, do Código Civil ( com redação
alterada pela Lei 13.146/15). Em consequência e de,
acordo com art. 1.775 e parágrafos do Código Civil
c/c art. 755, I, do NCPC. Fica a curadora nomeada
advertida dos limites da curatela, sendo certo que ela
não poderá tomar medidas que impliquem assunção
de dívidas e disposição ou oneração de bens móveis
ou imóveis de propriedade da curatela, sem prévia
autorização deste Juízo (art. 1748 do Código civil).
Deverá ainda a curadora, nos termos do art. 758 do
NCPC, buscar tratamento e apoio apropriados à
conquista da autonomia pelos curatelados, de forma
que a curatela dure o menor tempo possível, nos
termos do § 3º do art. 84 do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, Em obediência ao disposto no art.1.184
do Código de Processo Civil e no art. 9º, do Código
Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e
publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial,
três vezes, com intervalo de dez dias." Araguari, aos
26 (vinte e seis) dias do mês de maio de 2021. Eu,
Nickson Carlos da S. Carvalho, Escrivão Judicial,
nesta Secretaria, o subscrevi e assino, por ordem do
MM. Juiz da 1ª Vara Cível. (Instrução 161/2006 da
Corregedoria de Justiça).

COMARCA DE ARAGUARI - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO/CURATELA de CLAUDIONOR
VALENTIM JUNIOR . Autos nº
0090892-80.2018.8.13.0035 Ação de
INTERDIÇÃO/CURATELA. REQUERENTE:
CARLA SIMÃO VALENTIM. DRA. ANA MARIA
MARCO ANTÔNIO, Juíza de Direito, EM
SUBSTITUIÇÃO LEGAL, da 1ª Vara Cível da
Comarca de Araguari, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quanto o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que este Juízo, por sentença proferida em 10 de
setembro de 2019, JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para
reconhecer a incapacidade realtiva do requerido
CLAUDIONOR VALENTIM JUNIOR, brasileiro,
solteiro, beneficiário do INSS, filho de Cláudia das
Graças Simão Valentim e Claudionor Valentim,
nascido em 04/11/1992, portadora da RG
M-18.121.612 e CPF 117.180.126-24, residente em
Araguari/MG na Rua Guanabara nº 346, Bairro
Amorim , por ser portadora de Esquizofrenia e
psicose-não orgânica (CID F20.9 e F29),
necessitando de cuidados em tempo integral, pois
perdeu sua capacidade de autocuidado,
nomeando-lhe curadora,a Sra. CARLA SIMÃO
VALENTIM , brasileira, casada, portadora do RG nº
MG-18.048.83 e do CPF nº 107.526.496-04
residente e domiciliado Rua Guanabara nº 346,
Bairro Amorim. CUJO O FINAL TEOR É O
SEGUINTE: " Ex positis, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
INICIAL para reconhecer a incapacidade relativa da
requerida CLAUDIONOR VALENTIM JUNIOR,
na forma do art. 4º , III, do Código Civil ( com
redação alterada pela Lei 13.146/15). Em
consequência e de, acordo com art. 1.775 e
parágrafos do Código Civil c/c art. 755, I, do NCPC.
Fica a curadora nomeada advertida dos limites da
curatela, sendo certo que ela não poderá tomar
medidas que impliquem assunção de dívidas e
disposição ou oneração de bens móveis ou imóveis
de propriedade da curatela, sem prévia autorização
deste Juízo (art. 1748 do Código civil). Deverá ainda
a curadora, nos termos do art. 758 do NCPC, buscar
tratamento e apoio apropriados à conquista da

autonomia pelos curatelados, de forma que a
curatela dure o menor tempo possível, nos termos do
§ 3º do art. 84 do Estatuto da Pessoa com
Deficiência, Em obediência ao disposto no art.1.184
do Código de Processo Civil e no art. 9º, do Código
Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e
publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial,
três vezes, com intervalo de dez dias." Araguari, aos
26 (vinte e seis) dias de maio de 2021. Eu, Nickson
Carlos S. Carvalho, Escrivão Judicial, nesta
Secretaria, o subscrevi e assino, por ordem do MM.
Juiz da 1ª Vara Cível. (Instrução 161/2006 da
Corregedoria de Justiça).

ARAXÁ

COMARCA DE ARAXÁ/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS - JUSTIÇA
GRATUITA - O Dr. Dimas Ramon Esper, MM. Juiz
de Direito Titular da 2ª Vara Criminal, Infância e
Juventude, da Comarca de Araxá, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, em pleno exercício de seu
cargo, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria da 2ª Vara Criminal, Infância
e Juventude, foi requerida e tramita a Ação de
GUARDA C/C DESTITUIÇÃO DE PODER
FAMILIAR, autos nº. 0040.19.000735-7, ajuizado
por REGINALDO CÂNDIDO DE SOUZA, em
desfavor de STEFANY ELIANDRA MARTINS e
FRANCISCO SOARES DA SILVA, e através do
presente Edital CITA FRANCISCO SOARES DA
SILVA, filho de Francisco Soares de Souza e Josefa
Maria da Conceição, maior e capaz, profissão e
documentos desconhecidos, para todos os termos e
atos da ação supramencionada, e, para no prazo de
10 (dez) dias, oferecer resposta escrita, indicando as
provas a serem produzidas e oferecendo desde logo
o rol de testemunhas e documentos (artigo 158 da
Lei 8.069/90). Esclarecendo que não sendo
contestada a ação, no prazo de 10 (dez) dias,
contados após 20 dias da publicação deste,
presumir-se-ão aceitos pela(os) requerida(os), como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor - artigo
285, do Código de Processo Civil. Para que ninguém
possa alegar ignorância o MM. Juiz mandou expedir
o presente edital que será afixado no lugar de
costume e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Araxá, Estado de
Minas Gerais, aos 26 dias do mês de maio de 2021.
Eu, Mônica Guimarães Barbosa de Lima, Oficial
Judiciária, o expedi e o subscrevi.

ARINOS

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ARINOS-MG. EDITAL DE
CITAÇÃO. PRAZO 20 DIAS. JUSTIÇA
GRATUITA. O doutor GUSTAVO OBATA
TREVISAN, Juiz de Direito da Vara Única do Foro
da Comarca de Arinos/MG, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele tiverem conhecimento que tem curso por este
Juízo os autos da Ação de Guarda registrada sob o nº
0023061-56.2014.8.13.0778 000216-4, proposta por
EDENICE AUXILIADORA SOARES PEIXOTO,
brasileira, filha de Antônio Soares de Mendonça e
Geraldina Peixoto de Mendonça em face de MAÍSA
PEREIRA DA SILVA. E constando dos autos que a
Requerida senhora MAÍSA PEREIRA DA SILVA,
brasileira, filha de Antônio Marcos da Silva e Maria
da Conceição Pereira da Silva, encontra-se em lugar
incerto e não sabido, pelo presente edital CITA-A
para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15
(quinze) dias, ficando ciente de que não contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos constantes da petição inicial, nos termos dos
artigos 334 e 344 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento de todos que se interessar possam,
expediu-se o presente edital, que será afixado no
átrio do Fórum local e publicado na forma da Lei.
Arinos-MG, 26 de maio de 2021. Eu, Deuseni

Aparecida Alves da Costa Santana, Oficiala de
Apoio Judicial C, o digitei. (a) Teodoro Waner
Martins Estrela, Escrivão Judicial, o conferi e
subscrevi. (a)Doutor Gustavo Obata Trevisan, Juiz
de Direito.

BAMBUÍ

Edital de intimação. Comarca de Bambuí-MG. O
Doutor Pedro dos Santos Barcelos, Juiz de Direito
da única Vara Criminal Comarca de Bambuí, Estado
de Minas Gerais, em exercício de seu cargo e na
forma da lei, faz saber aos que virem o presente
edital ou dele notícia tiverem que o MM. Juiz de
Direito por despacho proferido nos autos nº
0024286-22.2018.8.13.0051, de Inquérito Policial,
em desfavor de Jeferson Aparecido Macedo, intima
a vítima, ROBERTA KAROLINE MARQUES, filha
de Jorge Luiz de Souza e Kelly Cristine de Assis
Marques, nascida em 12/05/1999, estando em lugar
incerto e não sabido, para ter ciência da sentença
prolatada por este juízo que absolveu o acusado
Jeferson Aparecido Macedo da denúncia/acusação
interposta pelo Ministério Público, nos termos do
art. 386, VII do CPP. Nada mais havendo expediu-se
o presente edital para os atos e efeitos legais,
dando-se conhecimento ao indiciado. Bambuí, aos
25 de Maio de 2021. Eu, (a) Guilherme Tomé
Tavares, estagiário do TJMG e Eu, (a) Rawlisom
Castoril Silva, Oficial de Apoio Judicial B o
subscrevi. Juiz de Direito: (a) Pedro dos Santos
Barcelos.

BARBACENA

PROCESSO: 056.21.001417-3
COMARCA DE BARBACENA - MINAS GERAIS
- EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO RÉU COM
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - O Dr. JOSÉ
CARLOS DOS SANTOS - JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A
MULHER, EM PLENO EXERCÍCIO DE SEU
CARGO E NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ
SABER aos que virem o presente edital ou dele
notícia tiverem que, por este Juízo e pela Secretaria
da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Comarca, tramita sob
o pálio da JUSTIÇA GRATUITA o Processo Penal
contido nos autos de nº 0056.21.001417-3 sendo
acusado(a) WALLACE IGOR SOUZA DE
CASTRO - brasileiro, nascido(a) aos 24/12/1999,
filho(a) de Rodrigo Almeida de Castro e Dulciléia
de Souza Oliveira e FERNANDA MARIA
RODRIGUES FERNANDES, sem qualificação, por
infração ao artigo 129, § 9º do CP c/c art. 5º, da Lei
11.340/06 - e vítima D.S.O. - devidamente
qualificada nos presentes autos, estando o(a)
acusado(a) ATUALMENTE EM LUGAR
INCERTO E NÃO SABIDO, e, através do presente
edital e na melhor forma de direito proceda a
NOTIFICAÇÃO/INTIMAÇÃO do(s) RÉU(RÉ)(s)
supra qualificado(a)(s) de todo teor da decisão que
deferiu as medidas protetivas de urgência pleiteadas
para o especial fim de determinar ao(à) suposto(a)
agressor(a): 1) Proibição de se aproximar da
ofendida e das testemunhas dos fatos, casos
existentes, mantendo-se, no mínimo a 100 (cem)
metros das referidas, com AFASTAMENTO DO
LAR, caso necessário; 2) Proibição contato com a
ofendida, por qualquer meio de comunicação. Fica o
agressor ciente de que, no caso de descumprimento
das medidas deferidas à ofendida, poderá ser
decretada a prisão preventiva com fundamento no
artigo 20 da Lei 11340 e artigos 312 e 313, III, do
CPP. Ainda fica(m) o(s) agressor(es) CITADO(s)
para apresentar(em) defesa, caso queira no prazo de
10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. E, para conhecimento de todos,
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publica-se o presente edital. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Barbacena, aos vinte e seis dias
do mês de maio de dois mil e vinte e um. Miriam
Kelly Vicentino Silva - Gerente de Secretaria -
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - JUIZ DE
DIREITO.

PROCESSO: 056.18.007666-5
COMARCA DE BARBACENA - MINAS GERAIS
- EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS - O Dr.
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, MM JUIZ DE
DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL E DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, EM
PLENO EXERCÍCIO DE SEU CARGO E NA
FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER aos que virem
o presente edital ou dele notícia tiverem que, por
este Juízo e pela Secretaria da 2ª Vara Criminal e de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
desta Comarca, tramita sob o pálio da JUSTIÇA
GRATUITA o Processo Penal contido nos autos de
nº 0056.18.007666-5 em que foi o(a) acusado(a)
CÉSAR JOSÉ DA SILVA, natural de Barbacena,
nascido aos 01/07/1976, filho de Pedro José da Silva
e Ana Maria da Silva, CONDENADO(A) nas iras
dos art. 217-A do CP sendo fixada a pena da
condenação em 08 (oito) anos de reclusão em
REGIME SEMIABERTO. E como não tenha sido
possível INTIMÁ-LO PESSOALMENTE, por se
encontrar em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO,
sentença da qual poderá interpor(em) recurso no
prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver
passar em julgado dita decisão. E, para
conhecimento de todos, publica-se o presente edital.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Barbacena - MG, aos vinte e seis dias do mês de
maio de dois mil e vinte e um. Izabella Sfredo
Lozasso - Oficial de Apoio Judicial. José Carlos dos
Santos - Juiz de Direito.

COMARCA DE BARBACENA - MINAS GERAIS
- EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO ACUSADO E
DA VÍTIMA COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS - O
Dr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - JUIZ DE
DIREITO DA 2ª. VARA CRIMINAL E DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER, EM PLENO EXERCÍCIO
DE SEU CARGO E NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele
notícia tiverem que, por este Juízo e pela Secretaria
da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Comarca, tramita sob
o pálio da JUSTIÇA GRATUITA o Processo Penal
contido nos autos de nº. 005620002251-7 sendo
acusado(a) JAIME AMERICANO MARTINS,
devidamente qualificado nos autos, e, vítima C.A.M,
estando AMBOS ATUALMENTE EM LUGAR
INCERTO E NÃO SABIDO, e, que mandou, na
melhor forma de direito, passar o presente pelo qual
INTIMA-OS da decisão que extinguiu a
punibilidade do agressor e, REVOGOU AS
MEDIDAS PROTETIVAS deferidas, anteriormente.
E, para conhecimento de todos, publica-se o presente
edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Barbacena, aos vinte e seis dias de maio de 2021 .
Miriam Kelly Vicentino Silva - Escrivã Judicial.
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS - JUIZ DE
DIREITO.
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e de Violência

Doméstica e Familiar contra a mulher

COMARCA DE BARBACENA - MINAS GERAIS
- EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA
COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS - O Dr.
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS, MM. JUIZ DE
DIREITO DA 2ª. VARA CRIMINAL E DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA A MULHER, EM PLENO EXERCÍCIO
DE SEU CARGO E NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ SABER aos que virem o presente edital ou dele
notícia tiverem que, por este Juízo e pela Secretaria

da 2ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher desta Comarca, tramita sob
o pálio da JUSTIÇA GRATUITA o Processo Penal
contido nos autos de n.º 005614021207-9, que por
infração ao artigo 33 da Lei 1343/06, foi(ram) o(s)
acusado(s) RICARDO AUGUSTO DA COSTA
MACHADO CONDENADO à pena de 01 (um) ano
e 08 (oito) meses de DE RECLUSÃO E
PAGAMENTO DE 166 (CENTO E SESSENTA E
SEIS) DIAS MULTA, EM REGIME ABERTO;
SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVA DE
DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
COMUNIDADE E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA).
E como não tenha sido possível intimá-lo
pessoalmente, por se encontrar EM LOCAL
INCERTO E NÃO SABIDO, pelo presente Edital
INTIMA-O da mencionada decisão, podendo
interpor recurso no prazo legal. E, para
conhecimento de todos, publica-se o presente edital.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Barbacena - MG, aos vinte e seis dias do mês de
maio do ano de dois mil e vinte e um. Miriam Kelly
Vicentino Silva - Escrivã Judicial. José Carlos dos
Santos - Juiz de Direito.
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal e de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE BARBACENA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA)
DIAS - O DOUTOR MARCOS ALVES DE
ANDRADE - JUIZ DE DIREITO TITULAR DA
SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE
BARBACENA - ESTADO DE MINAS GERAIS,
EM PLENO EXERCÍCIO DE SEU CARGO E NA
FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que tramita perante esta
Secretaria a ação de EXECUÇÃO FISCAL,
registrada sob o nº 0003257-32.2017.8.13.0056, em
que é exequente SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS e executado CARMEM
APARECIDA DE LIMA SILVA, tendo sido
afirmado nos autos que a executada, CARMEM
APARECIDA DE LIMA SILVA, brasileira,
portadora do RG/MG-6.267.538 e CPF/MF
898.566.946-04, não foi localizado. Assim, a
referida executada fica/m devidamente
INTIMADO/S, PARA TOMAR CIÊNCIA de todos
os termos da PENHORA, lançada via "online" sobre
o veículo VOLKSWAGEN SANTANA 2000 MI,
placa KQM9344, em nome de quem o referido
veículo está registrado, bem como, PARA oferecer
impugnação à penhora no prazo de 15(quinze) dias,
conforme decisão de ID n.º 1227679923, página
09-11, ficando nomeado como depositário, nos
termos da referida decisão. E, para que ninguém
alegue ignorância, mandou expedir o presente edital,
que será afixado no lugar público de costume e, por
cópia, publicado uma vez no "DIÁRIO DO
JUDICIÁRIO ELETRÔNICO - DJe" DO ESTADO
DE MINAS GERAIS. CUMPRA-SE NA FORMA
DA LEI. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Barbacena, Estado de Minas Gerais, aos 20 (vinte)
dias do mês de abril de 2021. (aa) Margarida Maria
Tavares Fernandes, Escrivã Judicial; Marcos Alves
de Andrade, Juiz de Direito. Advogada: Elton F.
Coelli de Souza, OAB/MG-136.782.

COMARCA DE BARBACENA/MG
EDITAL DE SENTENÇA - PRAZO 30(TRINTA)
DIAS - O DOUTOR JOAQUIM MARTINS
GAMONAL - JUIZ DE DIREITO DA VARA DE
FAMÍLIA E INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL
DA CIDADE E COMARCA DE BARBACENA -
MG, NO EXERCÍCIO DE SEU CARGO, NA
FORMA DA LEI ETC. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita a
Ação de Interdição - SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA

GRATUITA - registrada sob o nº
5003320-98.2019.8.13.0056, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, e
no mesmo foi proferida ID 246341800 a sentença
declaratória da Interdição de MARIA DAS DORES
DE MESQUITA FERREIRA, nomeando-lhe
curador CARMO CASSIMIRO FERREIRA. E para
que ninguém alegue ignorância, mandou publicar o
presente edital por 03(três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias, no Diário Judicial Eletrônico - DJE do
Estado de Minas Gerais. CUMPRA-SE NA FORMA
DA LEI. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Barbacena, Estado de Minas Gerais, aos 26 dias do
mês de maio de 2021. Eu, Simone Mary da Silva,
Escrivã Judicial, o subscrevo. Joaquim Martins
Gamonal, Juiz de Direito.

COMARCA DE BARBACENA/MG
EDITAL DE SENTENÇA - PRAZO 30(TRINTA)
DIAS - O DOUTOR JOAQUIM MARTINS
GAMONAL - JUIZ DE DIREITO DA VARA DE
FAMÍLIA, SUCESSÕES E DE PRECATÓRIAS
CRIMINAIS DA CIDADE E COMARCA DE
BARBACENA - MG, NO EXERCÍCIO DE SEU
CARGO, NA FORMA DA LEI ETC. FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita a
Ação de Interdição - SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA
GRATUITA - registrada sob o nº
5005416-86.2019.8.13.0056, em que é requerente
ADRIANA HELENA DE SOUSA NASCIMENTO,
e no mesmo foi proferida ID 110909551 a sentença
declaratória da interdição de ALTAIR SEBASTIÃO
DE SOUSA, nomeando-lhe curador(a) ADRIANA
HELENA DE SOUSA NASCIMENTO. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou publicar o
presente edital por 03(três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias, no Diário Judicial Eletrônico - DJE do
Estado de Minas Gerais. CUMPRA-SE NA FORMA
DA LEI. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Barbacena, Estado de Minas Gerais, aos 26 dias do
mês de maio de 2021. Eu, Simone Mary da Silva,
Gerente de Secretaria, o subscrevo. Joaquim Martins
Gamonal, Juiz de Direito.

COMARCA DE BARBACENA/MG
EDITAL DE INTERDIÇÃO - PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS. O DR. JOAQUIM MARTINS
GAMONAL, JUIZ DE DIREITO DA VARA DE
FAMÍLIA, SUCESSÕES E PRECATÓRIAS
CRIMINAIS DA COMARCA DE BARBACENA,
ESTADO DE MINAS GERAIS, EM PLENO
EXERCÍCIO DE SEU CARGO E NA FORMA DA
LEI ETC. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este juízo - SOB O PÁLIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - tramitou o pedido de interdição de
JOSÉ DA SILVA COELHO, processo nº
5003124-94.2020.8.13.0056, em que é requerente
ELISA MARIA DE FREITAS COELHO. E no
mesmo foi proferido no documento de ID
2037079850 a sentença declaratória da interdição de
JOSÉ DA SILVA COELHO nomeando-lhe curadora
ELISA MARIA DE FREITAS COELHO. E para
que ninguém alegue ignorância, mandou publicar o
presente edital por 3 (três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias no Diário Judicial Eletrônico - DJE do
Estado de Minas Gerais. CUMPRA-SE NA FORMA
DA LEI. Dado e passado nesta comarca de
Barbacena, Estado de Minas Gerais, aos 26 (vinte e
seis) dias do mês de maio de 2021. Eu, Simone
Mary da Silva, gerente de secretaria, o subscrevo.
Joaquim Martins Gamonal, Juiz de Direito.

COMARCA DE BARBACENA/MG
EDITAL DE SENTENÇA - PRAZO 30(TRINTA)

DIAS - O DOUTOR JOAQUIM MARTINS
GAMONAL - JUIZ DE DIREITO DA VARA DE
FAMÍLIA, SUCESSÕES E DE PRECATÓRIAS
CRIMINAIS DA CIDADE E COMARCA DE
BARBACENA - MG, NO EXERCÍCIO DE SEU
CARGO, NA FORMA DA LEI ETC. FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem ou dele
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conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita a
Ação de Interdição - SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA
GRATUITA - registrada sob o nº
5001609-58.2019.8.13.0056, em que é requerente
EUNICE MARIA DO CARMO ARAÚJO e
CARMO LUIZ GARCIA, e no mesmo foi proferida
ID 113098515 a sentença declaratória da interdição
de EVA FONSECA, nomeando-lhe curador(a)
EUNICE MARIA DO CARMO ARAÚJO e
CARMO LUIZ GARCIA. E para que ninguém
alegue ignorância, mandou publicar o presente edital
por 03(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
no Diário Judicial Eletrônico - DJE do Estado de
Minas Gerais. CUMPRA-SE NA FORMA DA LEI.
Dado e passado nesta cidade e comarca de
Barbacena, Estado de Minas Gerais, aos 26 (vinte e
seis) dias do mês de maio de 2021. Eu, Simone
Mary da Silva, Gerente de Secretaria , o subscrevo.
Joaquim Martins Gamonal, Juiz de Direito.

BARROSO

COMARCA DE BARROSO - JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE INTERDIÇÃO - PRAZO
30 DIAS A Drª. TATIANA DE MOURA
MARINHO, MMª. Juíza de Direito da Única Vara
desta Cidade e Comarca de Barroso, MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem, dele conhecimento tiverem e interessarem,
que por sentença proferida por este Juízo, datada de
19/03/2018, transitada em julgado em 09/01/2019,
nos autos nº 0059 16 002123-0 natureza
Curatela/Interdição, foi decretada a INTERDIÇÃO
TOTAL de MARIA TEODORA DE JESUS
MONTES, brasileira, filha de João Américo Vilela e
|Rita Teodora de Jesus, residente e domiciliada na
Rua José Teófilo, nº 40, Bairro Vereador Nilder José
de Souza em Barroso/MG, por ter sido julgada
incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens,
pelo que serão nulos todos os contratos, avenças e
convenções com ela feitos, tendo sido nomeado sua
curadora ZÉLIA MARIA MONTES
NASCIMENTO, brasileira, filha de José de Paula
Montes e Maria Teodora de Jesus Montes, nascida
em 03/01/1971, em São João Del Rei/MG, filha de
José de Paula Montes e Maria Teodora de Jesus
Montes, residente e domiciliada na Rua José Teófilo,
nº 40, Bairro Vereador Nilder José de Souza em
Barroso/MG. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, manda expedir o presente que será
publicado no DJE, por 03 vezes, com intervalo de 10
(dez) dias entre cada publicação e afixado na forma
da lei. Barroso, 31/07/2020. Eu, Valéria Pedrosa
Maia e Silva, Escrivã Judicial, digitei e
subscrevi.Tatiana de Moura Marinho. Juíza de
Direito.

COMARCA DE BARROSO - JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE INTERDIÇÃO - PRAZO
30 DIAS -A Drª. TATIANA DE MOURA
MARINHO, MMª. Juíza de Direito da Única Vara
desta Cidade e Comarca de Barroso, MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem, dele conhecimento tiverem e interessarem,
que por sentença proferida por este Juízo, datada de
27/11/2019, transitada em julgado em 28/02/2020,
nos autos nº 0059 16 001982-0, natureza
Curatela/Interdição, foi decretada a INTERDIÇÃO
TOTAL de CENIR DE FREITAS TORRES,
brasileira, filha de Evaristo de Freitas e Maria
Helena de Freitas, institucionalizada no Lar Nossa
Senhora de Fátima, localizado à Av. Rio Grande do
Sul, nº 460, Bairro Jardim Bandeirantes, em
Barroso/MG, por ter sido julgada incapaz de reger
sua pessoa e administrar seus bens, pelo que serão
nulos todos os contratos, avenças e convenções com
ela feitos, tendo sido nomeado seu curador JOSE
VANE FILHO, brasileiro, casado, filho de Jose
Vane Torres e Cenir de Freitas Torres, nascido em
29/11/1956, residente e domiciliada na Rua 17 de
Dezembro, nº 33, Centro, em Dores de Campos/MG.
E, para que chegue ao conhecimento de todos,
manda expedir o presente que será publicado no

DJE, por 03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias
entre cada publicação e afixado na forma da lei.
Barroso, 11/11/2020. Eu, Valéria Pedrosa Maia e
Silva, Escrivã Judicial, digitei e subscrevi. Tatiana
de Moura Marinho. Juíza de Direito.

COMARCA DE BARROSO - JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE INTERDIÇÃO - PRAZO
30 DIAS -A Drª. VALÉRIA POSSA DORNELLAS,
MMª. Juíza de Direito da Única Vara desta Cidade e
Comarca de Barroso, MG, na forma da lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem, dele
conhecimento tiverem e interessarem, que por
sentença proferida por este Juízo, datada de
05/08/2019, transitada em julgado em 08/11/2019,
nos autos nº 0059 18 000377-0, natureza
Curatela/Interdição, foi decretada a INTERDIÇÃO
TOTAL de LUCAS GERALDO NASCIMENTO
TEODORO, brasileiro, filho de Geraldo Magela
Teodoro e Aparecida Maria do Nascimento Teodoro,
RG nº MG -15.124.883, residente e domiciliado na
Rua Alcides Maia, nº 256, Cx. B, Centro, em
Barroso/MG, por ter sido julgado incapaz de reger
sua pessoa e administrar seus bens, pelo que serão
nulos todos os contratos, avenças e convenções com
ela feitos, tendo sido nomeada sua curadora
APARECIDA MARIA DO NASCIMENTO
TEODORO, brasileira, casada, filha de Jose Pinto
do Nascimento e Maria Neli do Nascimento, RG nº
MG 4.774.311, nascida em 09/04/1962, residente e
domiciliada na Rua Alcides Maia, nº 256, Cx. B,
Centro, em Barroso/MG. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, manda expedir o presente
que será publicado no DJE, por 03 vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias entre cada publicação e
afixado na forma da lei. Barroso, 06/03/2020. Eu,
Valéria Pedrosa Maia e Silva, Escrivã Judicial,
digitei e subscrevi. Valéria Possa Dornellas. Juíza de
Direito.

COMARCA DE BARROSO - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE INTERDIÇÃO -
PRAZO 10 DIAS. A Drª. TATIANA DE MOURA
MARINHO, MM. Juíza de Direito da Única Vara
desta Cidade e Comarca de Barroso, MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem, dele conhecimento tiverem e interessarem,
que por sentença proferida por este Juízo, datada de
29 de janeiro de 2020, transitada em julgado em 10
de março de 2020, nos autos nº 005917002050-3,
natureza Curatela/Interdição, foi decretada a
INTERDIÇÃO TOTAL de DULCE FERREIRA
MEIRELES, brasileira, viúva, filha de Gumercindo
Ferreira e Emília Faria Ferreira, nascida aos 21 de
janeiro de 1935, na cidade de Barbacena, residente e
domiciliada na Rua Daniel Pantaleão Ferreira, nº 50,
Ap. 301, Centro, Barroso/MG, por ter sido julgada
incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens,
pelo que serão nulos todos os contratos, avenças e
convenções com ela praticados, tendo sido nomeada
sua curadora MARY MÁRCIA FERREIRA
MEIRELES, brasileira, casada, filha de Robson
Meireles e Dulce Ferreira Meireles, nascida aos 14
de julho de 1972, residente e domiciliada na Rua
Daniel Pantaleão Ferreira, nº 50, Ap. 101, Centro,
Barroso/MG. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, manda expedir o presente que será
publicado no DJE, por 03 vezes, com intervalo de 10
(dez) dias entre cada publicação e afixado na forma
da lei. Barroso, 04/05/2020. Eu, Valéria Pedrosa
Maia e Silva, Gerente de Secretaria, digitei e
subscrevi. Tatiana de Moura Marinho, Juíza de
Direito.

A Drª. VALÉRIA POSSA DORNELLAS, MMª.
Juíza de Direito da Única Vara desta Cidade e
Comarca de Barroso, MG, na forma da lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem, dele
conhecimento tiverem e interessarem, que por
sentença proferida por este Juízo, datada de
19/09/2019, transitada em julgado em 22/11/2019,
nos autos nº 0059 18 001426-4 natureza
Curatela/Interdição, foi decretada a INTERDIÇÃO

TOTAL de ANIEL LUCAS ASSUNÇÃO
MENDES, brasileiro, filho de Anderson Assunção
Mendes e Angela Maria Reis Mendes, residente e
domiciliado na Av. do Contorno, nº 125, Centro, em
Barroso/MG, por ter sido julgado incapaz de reger
sua pessoa e administrar seus bens, pelo que serão
nulos todos os contratos, avenças e convenções com
ela feitos, tendo sido nomeada sua curadora
ANGELA MARIA REIS MENDES, brasileira,
casada, filha de Geraldo José dos Reis e Cleia Maria
do Nascimento Reis, nascida em
24/11/1969,residente e domiciliada na Av. do
Contorno, nº 125, Centro, em Barroso/MG. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, manda
expedir o presente que será publicado no DJE, por
03 vezes, com intervalo de 10 (dez) dias entre cada
publicação e afixado na forma da lei.
Barroso,07/02/2020. Eu, Valéria Pedrosa Maia e
Silva, Escrivã Judicial, digitei e subscrevi.Valéria
Possa Dornellas. Juíza de Direito.

COMARCA DE BARROSO - DILIGÊNCIA DO
JUÍZO - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUSENTE
- PRAZO 90 DIAS - O Dr. ALEXANDRE
VERNEQUE SOARES, MM. Juiz de Direito da
Única Vara desta Cidade e Comarca de Barroso,
MG, na forma da lei etc. FAZ SABER aos que o
presente edital virem, dele conhecimento tiverem e
interessarem, que por este Juízo e Secretaria Única,
tramitam os autos da ação penal, reg. sob o n° 0059
11 001323-8, que a JP move contra Gilcimar
Rodrigues Campos, brasileiro, solteiro, natural do
Município de Barroso - MG, nascido aos
09/05/1984, filho de Laurimar Rodrigues Campos e
Darcília Maria Campos, atualmente em lugar incerto
e não sabido, pelo que INTIMA e chama o réu acima
referido, da sentença condenatória, que o condenou
com incurso nas penas do art. 16, parágrafo único,
IV da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de
liberdade de 03(três) anos de reclusão a ser
cumprida no regime inicial aberto e pecuniária de 10
dias-multa. Ciente que possui o prazo de 05(cinco)
dias, para querendo, recorrer. E, para conhecimento
de todos, manda expedir o presente que será
publicado e afixado na forma da lei. Barroso,
23/04/2021. Valéria Pedrosa Maia e Silva, Escrivã
Judicial.______, Alexandre Verneque Soares, Juiz
de Direito.

COMARCA DE BARROSO - JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE INTERDIÇÃO - PRAZO
30 DIAS -A Drª. VALÉRIA POSSA DORNELLAS,
MMª. Juíza de Direito da Única Vara desta Cidade e
Comarca de Barroso, MG, na forma da lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem, dele
conhecimento tiverem e interessarem, que por
sentença proferida por este Juízo, datada de
19/09/2019, transitada em julgado em 27/11/2019,
nos autos nº 0059 17 001400-1, natureza
Curatela/Interdição, foi decretada a INTERDIÇÃO
TOTAL de VANDERCI RODRIGUES ALVES,
brasileiro, filho de Domingos Rodrigues Alves e
Sebastiana de Andrade Alves, residente e
domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 787, Bairro
Praia, em Barroso/MG, por ter sido julgado incapaz
de reger sua pessoa e administrar seus bens, pelo que
serão nulos todos os contratos, avenças e
convenções com ela feitos, tendo sido nomeada sua
curadora INES DAS GRAÇAS JUSTO ALVES,
brasileira, casada, filha de Samuel Justo e
Alexandrina Maria Justo,nascida em 25/09/1967,
residente e domiciliada na Rua Santos Dumont, nº
787, Bairro Praia, em Barroso/MG. E, para que
chegue ao conhecimento de todos, manda expedir o
presente que será publicado no DJE, por 03 vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias entre cada publicação
e afixado na forma da lei. Barroso, 06/03/2020. Eu,
Valéria Pedrosa Maia e Silva, Escrivã Judicial,
digitei e subscrevi.Valéria Possa Dornellas. Juíza de
Direito.

BELO HORIZONTE

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 27 de maio de 2021

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 99/2021 Página: 5 de 89



3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº
5080583-11.2019.8.13.0024. PRAZO: 10 DIAS.
PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. DEFERIDA A
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Christian Gomes
Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença datada de
28/09/2020, foi SUBMETIDO(A) À CURATELA:
VANNA BRASILEIRA DE SANT' ANNA
CAETANO, portador(a) de CID 10 (OMS/1993): I
61: SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR
CEREBRAL HEMORRÁGICO; F 01.3:
DEMÊNCIA VASCULAR MISTA, CORTICAL E
SUBCORTICAL, estando incapaz para os atos da
vida civil. Nomeado(a) Curador(as) o(as) requerente,
Sr(as) VANESSA BRASILEIRA DE SANT' ANNA
CAETANO e CLÁUDIA MÁRCIA BRASILEIRA
DE SANT'ANNA CAETANO. Para conhecimento
de todos, expediu-se este Edital que será publicado e
afixado no átrio do Fórum. Belo Horizonte, 26 de
maio de 2021. A Gerente de Secretaria, Simone de
Oliveira M. M. do Valle.

COMARCA DE BELO HORIZONTE - II
TRIBUNAL DO JÚRI - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 15 (quinze) dias
- O Dr. Ricardo Sávio de Oliveira, MM. Juiz
Presidente do II Tribunal do Júri da Comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei, etc...Faz saber, a
todos que virem o presente edital ou tiverem
conhecimento do crime ocorrido no dia 26/06/2021,
na rua Vereda Tropical, nº 128, bairro Jaqueline,
Belo Horizonte/MG, autos distribuídos sob o nº
0024.11.015.096-8, em que é autor o Ministério
Público, sendo vítimas LUIS RAMOS DA SILVA E
MARCÍLIO PEREIRA ALKIMIM, e réu(s)
MARCELO MOERIRA DA SILVA, filho de Sônia
dos Santos Moreira e César Moreira da Silva,
nascido em 07/05/1974, natural de Belo
Horizonte/MG, com endereço à rua Augusta
Andrade Laje, nº 795, casa 02, bairro Jaqueline Belo
Horizonte/MG, foi referido réu pronunciado(s) no(s)
artigo 121, § 2º, I e IV e artigo 73, todos do CPB e
deverá comparecer no dia 16/07/2021, às 09:00
horas, 4º andar do Fórum Lafayette - sala OP 476 -
Comarca de Belo Horizonte/ MG, para ser
submetido a julgamento por Júri Popular. Nesta data,
expediu-se o presente edital, que será publicado e
afixado na forma da Lei. Belo Horizonte, 26 de maio
de 2021. June Maria Cardoso Muller - Escrivã
Judicial.

3ª VARA DE TÓXICOS - Comarca de Belo
Horizonte - Edital de Citação de Audiência de
Instrução e Julgamento com prazo de 03 dias -
Justiça Gratuita (para os efeitos do of. 099/95 Gapre)
- O Dr. Thiago Colnago Cabral, MM. Juiz de Direito
da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo
Horizonte, FAZ SABER que tem andamento, neste
Juízo, o processo de número
0359323-84.2019.8.13.0024 em que é réu DHEMIS
PINHEIRO FERNANDES, brasileiro, nascido aos
04/08/1.990, portador do RG 17764453/MG. natural
de Coronel Fabriciano/MG, filho de Maria Madalena
Fernandes e de Tarcisio Fraga Pinheiro, residente na
rua Sargento João Beraldo, n 100, bairro Senhor dos
Passos, Belo Horizonte/MG, incurso nas sanções do
art. 33 da Lei 11.343/06. E, constando nos autos
estar o réu em local incerto e não sabido, cito-o por
meio deste edital para a Audiência de Instrução e
Julgamento designada para o dia 06/08/2021, às
13:00, no Fórum Lafayette, situado na Avenida
Augusto de Lima, 1549, sala P-267, 2º andar, em
Belo Horizonte/MG, correndo o prazo após o
término do fixado neste edital, salvo se no curso
deste for feita a intimação e citação por outra forma
da Lei. E para conhecimento de todos, expediu-se o
presente que será publicado e afixado na forma da
Lei. Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. Eu,Cíntia
Gilberto da Silva, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei; Eu, Alexandre de Menezes Pimenta,

Escrivão, por ordem do MM. Juiz, o subscrevo.

5ª VARA CRIMINAL. Comarca de Belo Horizonte.
Justiça Gratuita. Edital de Intimação de Sentença. A
Dra. Kenea Márcia Damato Mendonça, MMª. Juíza
de Direito da 5ª vara criminal, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos que virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que tem andamento nesta
vara os autos do processo 024.17.040.360-4, em que
é autora Justiça Pública e réu Edward Martins Alves,
brasileiro, portador do RG- MG-19258922, filho de
Edward Socorro Alves e Lucia Rosa Alves, nascido
aos 18.06.1997, natural de Contagem/MG, que se
encontra em local incerto e não sabido, e por
sentença deste juízo datada de 22.05.2020, foi
julgada procedente, em parte, a denúncia, tendo o
réu sido absolvido da imputação do art. 14 da Lei
10.826/03, nos termos do art. 386, III, CPP, e
condenado nas sanções do artigo 15 da Lei
10.826/03, à pena de 02(dois) anos de reclusão em
regime aberto e 10(dez) dias-multa. Fixado o dia
multa no equivalente a 1/30 do salário mínimo
vigente à época dos fatos. Ficam suspensos os
direitos políticos do réu, nos termos do artigo 15,
inciso III da CF/88. Substituída a pena privativa de
liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, ou
seja, prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo e prestação de serviços, por igual período da
condenação, em favor de entidades a serem
indicadas pelo Juízo da Execução. Condenado ao
pagamento de 1/3 das custas processuais, isentado
do pagamento nos termos do art.10, II da Lei
Estadual 14.939/03. Sendo o presente edital para
intimação da sentença, que será publicado com
prazo de 90 dias, findo o qual correrá o prazo de 5
(cinco) dias para apelação. B.Hte., 26/05/21.A
escrivã: Cláudia Mendes de Souza Oliveira. A MMª.
Juíza Dra. Kenea Márcia Damato Mendonça.

5ª VARA CRIMINAL. Comarca de Belo Horizonte.
Justiça Gratuita. Edital de Intimação de Sentença. A
Dra. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, MMª.
Juíza de Direito da 5ª vara criminal, na forma da lei,
etc. Faz saber a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem andamento nesta
vara os autos do processo 024.17.041.835-4, em que
é autora Justiça Pública e réu Cristian Dias Nunes,
brasileiro, portador do RG- MG 14824824, filho de
Altamiro Correia Dias e Cristiane Nunes da Silva,
nascido aos 26.10.1994, natural de Belo
Horizonte/MG, que se encontra em local incerto e
não sabido, e por sentença deste juízo datada de
02.07.2020, foi julgada extinta a punibilidade nos
termos do artigo 89, parágrafo único da Lei
9.099/95. Sendo o presente edital para intimação da
sentença, que será publicado com prazo de 60 dias,
findo o qual correrá o prazo de 5 (cinco) dias para
apelação. B.Hte., 26/05/21.A escrivã: Cláudia
Mendes de Souza Oliveira. A MMª. Juíza Dra.
Kenea Márcia Damato de Moura Gomes.

5ª VARA CRIMINAL. Comarca de Belo Horizonte.
Justiça Gratuita. Edital de Intimação de Sentença. A
Dra. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, MMª.
Juíza de Direito da 5ª vara criminal, na forma da lei,
etc. Faz saber a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem andamento nesta
vara os autos do processo 024.18.106.878-4, em que
é autora Justiça Pública e réu Francisco Lúcio
Franco, brasileiro, portador do RG- MG-901676,
filho de Francisco Gonçalo Franco e Beatriz Esteves
Franco, nascido aos 12.03.1952, natural de
Pitangui/MG, que se encontra em local incerto e não
sabido, e por sentença deste juízo datada de
29.01.2020, foi julgada improcedente a denúncia,
tendo o réu sido absolvido nos termos do art.386,
inciso VII do CPP. Sendo o presente edital para
intimação da sentença, que será publicado e afixado
na forma da Lei, com prazo de 60 dias, findo o qual
correrá o prazo de 5 (cinco) dias para apelação.
B.Hte., 26/05/21.A escrivã: Cláudia Mendes de
Souza Oliveira. A MMª. Juíza Dra. Kenea Márcia
Damato de Moura Gomes.

2ª VARA DE TÓXICOS - Comarca de Belo
Horizonte - Edital de Citação/Intimação com prazo
de 05 dias - Justiça Gratuita (para os efeitos do of.
099/95 Gapre) - A Dra. Andréa Cristina de Miranda
Costa, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara de Tóxicos
da Comarca de Belo Horizonte, FAZ SABER que
tem andamento, neste Juízo, o processo de número
024.18.060.429-0 em que DAVID JOHNNY
GOMES RIBEIRO, filho de Andrea Gomes Lucindo
e Amilton Ribeiro da Rocha, com incurso nos art. 33
e 40, III, todos da da Lei 11.343/2006. E, constando
dos autos estar o(a) ré(u) em local incerto e não
sabido, cito-o(a) por meio deste edital para todos os
termos do processo, intimando-o para audiência de
instrução e julgamento a ser realizada no dia
16/06/2021 às 11h30min, intimando-o(a) a trazer à
audiência as suas testemunhas ou apresentar rol até
05 dias antes da sua realização. Para conhecimento
do(a) ré(u), não localizado(a) para a citação pessoal,
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei. Belo Horizonte, 25 de maio
de 2021. Eu, Renata Barroso Peixoto, Escrivã, por
ordem da MMª. Juíza, o subscrevo.

Comarca de Belo Horizonte. 16ª Vara Cível.
EDITAL DE CITAÇÃO de NEY RIBEIRO DE
CARVALHO JÚNIOR como pessoa jurídica e
pessoa física, . Prazo de 20 (vinte) dias. O Exmo. Sr.
Paulo Rogério de Souza Abrantes, Juiz de Direito da
16ª Vara Cível, na forma da Lei, etc... faz saber que
por este Juízo e Secretaria tramita a AÇÃO
MONITÓRIA movida por BANCO BRADESCO
S/A (CNPJ 60.746.948/0001-12, advogados
Heverton Alvim Nascimento, OAB/MG 63.847, e
Erika Rios de Souza, OAB/MG 148.107) ) contra
NEY RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR (CNPJ
011.965.908/0001-56) e NEY RIBEIRO DE
CARVALHO JÚNIOR, CPF 791.921.306-15),
processo nº 3118665-29.2011.8.13.0024, tendo por
objeto o contrato de abertura de crédito em conta -
cheque especial celebrado em 19/08/2010, de cujas
obrigações assumidas e não honradas pelos
requeridos decorreria um débito de R$17.547,47,
calculado até o ajuizamento, e por este edital cita
NEY RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR como
pessoa jurídica e como pessoa física para, no prazo
de 15 (quinze) dias, pagar a quantia reclamada e
honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por
cento) sobre o valor atribuído à causa, circunstância
na qual que ficará isenta de custas processuais na
hipótese de cumprimento no prazo assinalado (CPC,
art. 701, § 1º) e ficando, ainda, ciente de que, no
prazo para embargos, caso reconheça o crédito da
parte autora e comprove o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor, acrescido de custas e de
honorários de advogado, ser-lhe-á permitido que
requeira ao juízo o pagamento do valor restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês
(CPC, art. 701, § 5º c/c art. 916), e que, não havendo
cumprimento da obrigação e não oferecidos
embargos, ser-lhe-á nomeado Curador Especial,
podendo vir a serem aceitos como verdadeiros os
fatos alegados pelo autor na petição inicial. Será este
publicado na forma da lei e afixado em local de
costume. Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. (a)
Paulo Rogério de Souza Abrantes, Juiz de Direito;
Euler Teles Caetano, Gerente de Secretaria em
substituição, que assina por ordem do MM. Juiz.

COMARCA DE BELO HORIZONTE - II
TRIBUNAL DO JÚRI - "JUSTIÇA GRATUITA" -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 15 (quinze) dias
- O Dr. Ricardo Sávio de Oliveira, MM. Juiz
Presidente do II Tribunal do Júri da Comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei, etc...Faz saber, a
todos que virem o presente edital ou tiverem
conhecimento do crime ocorrido no dia 16/08/2015,
na rua José do Nascimento de Castro, 209, bairro
Goiânia, Belo Horizonte/MG, autos distribuídos sob
o nº 0024..14.319.191-4 em que é autor o Ministério
Público, sendo vítima Daniel Elias de Oliveira, e
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réu(s) CHRISTIANO PAULINO DE OLIVEIRA,
filho de Ântonio Silva Oliveira e Rosângela Maria
Paulino Oliveira, nascido em 28/08/1985, natural de
Belo Horizonte/MG, com endereço à rua Muniz,
560, bairro Nova Granada, Belo Horizonte/MG, e
RAFAEL PABLO DIAS PAIVA, filho de Cleber
Ferreira de Paiva e Silvana Lúcia Dias de Paiva,
nascido em 08/01/1995, natural de Belo
Horizonte/MG, com endereço à rua Guiaraçá, 529,
Icaivera, Betim/MG, foram referidos réus
pronunciado(s) no(s) art.121, § 2º, I, e IV, c/c art.
29, ambos do CPB, e deverão comparecer no dia
15/07/2021, às 08:30 horas, andar térreo do Fórum
Lafayette - sala P-93 - Comarca de Belo Horizonte -
MG, para serem submetidos a julgamento por Júri
Popular. E constando dos autos que o réu RAFAEL
PABLO DIAS PAIVA, se encontra em lugar incerto
e não sabido, expediu-se o presente edital, que será
publicado e afixado na forma da Lei. Belo
Horizonte, 26 de maio de 2021. June Maria Cardoso
Pires- Escrivã Judicial.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - Justiça
Gratuita. Finalidade: INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA. Prazo do Edital: 15 (quinze) dias.
Número do Processo: 0024170626576. Tipo de
ação: PENAL. Nome do autor: MINISTÉRIO
PÚBLICO DE MINAS GERAIS. O MM. Juiz de
Direito, Dr. Richard Fernando da Silva, no uso de
suas atribuições, e na forma da lei, etc. faz saber a
todos que virem o presente edital ou dele tiver
conhecimento, que tem andamento neste Juízo
Criminal nos autos do processo em que figura como
réu: RAFAEL GONÇALVES DE SOUSA, filho de
Paulo Afonso de Sousa e Gislaine Maria Gonçalves
de Sousa, nascido em 30/04/1989, último endereço
sito a rua TV primavera, 2, A, bairro castanheira,
Belo Horizonte/MG, e como vítima: DEISIELLE
FONTES LIMA e, constando dos autos estar o
acusado em lugar incerto e não sabido, é o presente
para intimá-lo da sentença que julgou improcedente
a denúncia, absolvendo o acusado RAFAEL
GONÇALVES DE SOUSA, com fulcro no artigo
386, VII do Código de Processo Penal. Fixados os
honorários da Defensora Dativa Dra. Bárbara Helen
P. Rodrigues em R$800,00 (oitocentos reais).
Quanto aos honorários da defensora dativa Dra.
Raissa M. Girundi, foram fixados R$400,00
(quatrocentos reais). Para conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital. Começando a correr o
prazo de intimação a partir do primeiro dia útil da
publicação deste no DJE. Belo Horizonte, 26 de
maio de 2021. Iso Pacheco Junior, gerente de
Secretaria em substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - Justiça
Gratuita. Finalidade: INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA. Prazo do Edital: 15 (quinze) dias.
Número do Processo: 0024181199332. Tipo de
ação: PENAL. Nome do autor: MINISTÉRIO
PÚBLICO DE MINAS GERAIS. O MM. Juiz de
Direito, Dr. Richard Fernando da Silva, no uso de
suas atribuições, e na forma da lei, etc. faz saber a
todos que virem o presente edital ou dele tiver
conhecimento, que tem andamento neste Juízo
Criminal nos autos do processo em que figura como
réu: MANOEL JOAQUIM DE MATOS , filho de
Joaquim Jose de Matos e Maria da Paixão de Matos,
nascido em 27/06/1952, último endereço sito a rua
paraíba, 575, bairro funcionários, Belo
Horizonte/MG, e como vítima: NAIARA ROSA
GARCIA e, constando dos autos estar o acusado em
lugar incerto e não sabido, é o presente para
intimá-lo da sentença que julgou improcedente a
denúncia, absolvendo o acusado MANOEL
JOAQUIM DE MATOS, com fulcro no artigo 386,
VII do Código de Processo Penal. Para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital.
Começando a correr o prazo de intimação a partir do

primeiro dia útil da publicação deste no DJE. Belo
Horizonte, 26 de maio de 2021. Iso Pacheco Junior,
gerente de Secretaria em substituição.

Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e
Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG -
Edital de Citação com prazo de 20 (Vinte) dias.
Processo eletrônico nº: 0851749-89.2015.8.13.0024,
o Dr. ROGÉRIO SANTOS ARAÚJO ABREU, Juiz
de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública e
Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, Capital
do Estado de Minas Gerais, na forma da lei, faz
saber a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que foi requerida perante este
Juízo e Secretaria uma Ação de Execução Fiscal
proposta pelo Estado de Minas Gerais contra
VITÓRIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA,
sendo o presente para a citação do Executado:
VITÓRIA BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA,
inscrita no CNPJ: CNPJ 01.852.090/0001-01, que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, efetue o pagamento da
dívida, no valor R$475.087,26 (Quatrocentos e
setenta e cinco mil, oitenta e sete reais e vinte e seis
centavos), com os juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, inscrito em
23/03/2015, sob o número PA 0024.04.000304-8,
referente à multa aplicada pelo PROCON. Valor dos
honorários advocatícios devidos ao patrono do
credor arbitrado em 10% do valor do débito,
considerada a atualização monetária e os juros
legais. Prazo para embargos de 30 dias. Em caso de
revelia, será nomeado Curador Especial. E para os
devidos fins expediu-se o presente edital que deverá
ser afixado e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Belo Horizonte, aos 26 de
Maio de 2021. Eu, __________Maria Cristina de
Castro Lamego, Gerente desta Secretaria de Juízo e
___________Dr. Rogério Santos Araújo Abreu, Juiz
de Direito.

1º TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS
Justiça Gratuita. O(A) MM(ª). Juiz(a) Presidente, em
exercício, no 1º Tribunal do Júri, da Comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem em andamento
nesta Vara e Cartório do 1º Tribunal do Júri, os
autos do processo nº 0024.20.033.855-6, em que é
autor o Ministério Público e réu(ré) GRAZIELA
APARECIDA GONÇALVES BRITO, identidade
MG-14.605.751, filho(a) de Ozerina Brito Sobrinha
e de Manoel Gonçalves Moura, nascido(a) em
22/12/1982, natural de Itinga/MG; no qual figura(m)
como vítima(s) Deivisson Lúcio Ramos, pelo fato
ocorrido nesta Capital no dia 18/02/2020. E,
constando dos autos que o(a) dito(a) réu(ré) está em
lugar incerto e não sabido, mandou na forma da Lei
n. 11.689/08 expedir o presente edital pelo qual o(a)
INTIMA para realização da sessão de seu
julgamento que se realizará no dia 21/07/2021, às
09:00 horas, no Plenário do 1º Tribunal do Júri, sito
na av. Augusto de Lima, n. 1.549, andar térreo, sala
AL44 - Fórum Lafayette, bairro Barro Preto, nesta
Capital; ficando o(a) mesmo(a) ciente de que o
julgamento não será adiado pelo seu não
comparecimento na sessão, nos termos do art. 457
da Lei n. 11.689/08. E, para conhecimento de todos
expediu-se o presente que será publicado e afixado
no local de costume. Dou fé. Belo Horizonte/MG, 26
de maio de 2021. Eu, Maria de Fátima Lages,
Gerente de Secretaria, subscrevo e assino. O(A)
MM(ª). Juiz(a) Presidente do 1º Tribunal do Júri, em
substituição, , Dra. Myrna Fabiana Monteiro Souto.
Confere com o original. /TJ.8

1º TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS
Justiça Gratuita. O(A) MM(ª). Juiz(a) Presidente, em
exercício, no 1º Tribunal do Júri, da Comarca de

Belo Horizonte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem em andamento
nesta Vara e Cartório do 1º Tribunal do Júri, os
autos do processo nº 0024.20.033.855-6, em que é
autor o Ministério Público e réu(ré) MATEUS
HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, identidade
MG-16.760.462, filho(a) de Ivanete Aparecida Silva
e de Alan Marcos de Oliveira, nascido(a) em
06/04/1998, natural de Belo Horizonte/MG; no qual
figura(m) como vítima(s) Deivisson Lúcio Ramos,
pelo fato ocorrido nesta Capital no dia 18/02/2020.
E, constando dos autos que o(a) dito(a) réu(ré) está
em lugar incerto e não sabido, mandou na forma da
Lei n. 11.689/08 expedir o presente edital pelo qual
o(a) INTIMA para realização da sessão de seu
julgamento que se realizará no dia 21/07/2021, às
09:00 horas, no Plenário do 1º Tribunal do Júri, sito
na av. Augusto de Lima, n. 1.549, andar térreo, sala
AL44 - Fórum Lafayette, bairro Barro Preto, nesta
Capital; ficando o(a) mesmo(a) ciente de que o
julgamento não será adiado pelo seu não
comparecimento na sessão, nos termos do art. 457
da Lei n. 11.689/08. E, para conhecimento de todos
expediu-se o presente que será publicado e afixado
no local de costume. Dou fé. Belo Horizonte/MG, 26
de maio de 2021. Eu, Maria de Fátima Lages,
Gerente de Secretaria, subscrevo e assino. O(A)
MM(ª). Juiz(a) Presidente do 1º Tribunal do Júri, em
substituição, , Dra. Myrna Fabiana Monteiro Souto.
Confere com o original. /TJ.8

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - Justiça
Gratuita. Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA
SOBRE O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS.
Prazo do Edital: 15 (quinze) dias. Número do
Processo: 0024210181723. Tipo de ação: PENAL.
Nome do autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS. O MM. Juiz de Direito, Dr.
Richard Fernando da Silva, no uso de suas
atribuições, e na forma da lei, etc. faz saber a todos
que virem o presente edital ou dele tiver
conhecimento, que tem andamento neste Juízo
Criminal nos autos do processo em que figura como
réu: CASSIO EDUARDO GONÇALVES, filho de
Geraldo Gonçalves e Neuza Servula Arcanja
Gonçalves, e como vítima: VIRGINIA
EMANUELE GONÇALVES, filha de Barbara
Regina Gonçalves, nascida em 13/11/2001, último
endereço sito a av menelick de carvalho, 870, bairro
flávio marques lisboa, Belo Horizonte/MG. E
constando dos autos estar a requerente em lugar
incerto e não sabido, é o presente para intimá-la da
decisão que lhe concedeu medidas protetivas, as
quais se encontram elencadas nos autos supra. Para
conhecimento de todos expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado no hall de entrada,
começando a correr o prazo de intimação a partir do
primeiro dia útil da publicação deste no DJE, Diário
do Judiciário Eletrônico do TJMG. Belo Horizonte,
26 de maio de 2021. Iso Pacheco Junior, Gerente de
secretaria em substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - Justiça
Gratuita. Finalidade: INTIMAÇÃO DA VÍTIMA
SOBRE O DEFERIMENTO DAS MEDIDAS.
Prazo do Edital: 15 (quinze) dias. Número do
Processo: 0024200845378. Tipo de ação: PENAL.
Nome do autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS. O MM. Juiz de Direito, Dr.
Richard Fernando da Silva, no uso de suas
atribuições, e na forma da lei, etc. faz saber a todos
que virem o presente edital ou dele tiver
conhecimento, que tem andamento neste Juízo
Criminal nos autos do processo em que figura como
réu: EUSTAQUIO ANTONIO NOVATO, filho de
Nerson Novato e Maria Aparecida Novato, e como
vítima: NILZA MARIA DE FIGUEREDO
NOVATO, filha de Carlos de Figueredo e Donaria
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Maria de Figueiredo, nascida em 08/09/1963, último
endereço sito a al cisnes, 385, bairro jardim colonial,
Ribeirão das Neves/MG. E constando dos autos estar
a requerente em lugar incerto e não sabido, é o
presente para intimá-la da decisão que lhe concedeu
medidas protetivas, as quais se encontram elencadas
nos autos supra. Para conhecimento de todos
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado no hall de entrada, começando a correr o
prazo de intimação a partir do primeiro dia útil da
publicação deste no DJE, Diário do Judiciário
Eletrônico do TJMG. Belo Horizonte, 26 de maio de
2021. Iso Pacheco Junior, Gerente de secretaria em
substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - Justiça
Gratuita - Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES.
Prazo do Edital: 15 (quinze) dias. Número do
Processo: 0024201467198. Tipo de ação: MEDIDA
PROTETIVA. O MM. O Juiz de Direito, Dr.
Richard Fernando da Silva, no uso de suas
atribuições, e na forma da lei, etc. faz saber a todos
que virem o presente edital ou dele tiver
conhecimento, que tem andamento nesta Vara
Criminal os autos do processo em que figura como
requerente: JOCIELLE APARECIDA DA SILVA,
filha de Jose Eustaquio da Silva e Dagmar da Cruz
Silva, nascida em 08/08/1979, que residia na avenida
presidente carlos luz, 800, bairro caiçaras, Belo
Horizonte/MG e, como requerido, figura-se TIAGO
FRISKE DA SILVA, nascido em 07/01/1985, que
residia na avenida presidente carlos luz, 800, bairro
caiçaras, Belo Horizonte/MG. E constando dos autos
estarem as partes em lugares incertos e não sabidos,
é o presente para intimá-las da decisão que concedeu
medidas protetivas à requerente, as quais se
encontram elencadas nos autos supra. Prazo de 05
(cinco) dias para recurso. Para conhecimento de
todos, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado no hall de entrada, começando a
correr o prazo de intimação a partir do primeiro dia
útil da publicação deste no DJE (Diário do Judiciário
Eletrônico do TJMG). Belo Horizonte, 26 de maio
de 2021. Iso Pacheco Junior, gerente de Secretaria
em substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER - Justiça
Gratuita - Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES.
Prazo do Edital: 15 (quinze) dias. Número do
Processo: 0024203522495. Tipo de ação: MEDIDA
PROTETIVA. O MM. O Juiz de Direito, Dr.
Richard Fernando da Silva, no uso de suas
atribuições, e na forma da lei, etc. faz saber a todos
que virem o presente edital ou dele tiver
conhecimento, que tem andamento nesta Vara
Criminal os autos do processo em que figura como
requerente: KAROLINE ALEXANDRA VIEIRA
PINTO, filha de Jose do Carmo Pinto e Telma
Vieira, nascida em 05/11/1997, que residia na pc
bonfim, 641, apto 13, bairro bonfim, Belo
Horizonte/MG e, como requerido, figura-se MAX
NÍCOLAS DE MOURA, nascido em 08/08/1993,
que residia na rua bonfim, 477, bairro bonfim, Belo
Horizonte/MG. E constando dos autos estarem as
partes em lugares incertos e não sabidos, é o
presente para intimá-las da decisão que concedeu
medidas protetivas à requerente, as quais se
encontram elencadas nos autos supra. Prazo de 05
(cinco) dias para recurso. Para conhecimento de
todos, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado no hall de entrada, começando a
correr o prazo de intimação a partir do primeiro dia
útil da publicação deste no DJE (Diário do Judiciário
Eletrônico do TJMG). Belo Horizonte, 26 de maio
de 2021. Iso Pacheco Junior, gerente de Secretaria
em substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E

FAMILIAR CONTRA A MULHER. Justiça
Gratuita. Finalidade: EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo
do Edital: 15 (quinze) dias. Número do Processo:
0024201060845. Tipo de ação: Penal. Nome do
autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS
GERAIS. O MM. Juiz de Direito, Dr. Richard
Fernando da Silva, no uso de suas atribuições, e na
forma da lei, etc. faz saber a todos que virem o
presente edital ou dele tiver conhecimento, que tem
andamento nesta Vara Criminal os autos do processo
em que figura como réu: JEFERSON CORLAITE
DA SILVA, filho de Rosa Amelia Corlaite e
Geraldo Viana Silva, nascido em 02/08/1993,
residente e domiciliado na rua josé gonçalves de
melo, 30, bairro pilar, Belo Horizonte/MG. E
constando dos autos estar o requerido em lugar
incerto e não sabido, é o presente, para citá-lo, por
infração ao artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06,
para responder à acusação por escrito no prazo de 10
(dez) dias, nos termos dos arts. 396 e 396A da Lei
11.719/08, bem como, caso haja testemunhas
arroladas, se estas prestarão declarações sobre os
fatos ou sobre a conduta social do acusado. Para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado no hall de entrada desta
secretaria criminal, começando a correr o prazo de
intimação a partir do primeiro dia útil da publicação
deste no DJE (Diário do Judiciário Eletrônico do
TJMG). Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. Iso
Pacheco Junior, Gerente de Secretaria em
substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. Justiça
Gratuita. Finalidade: EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo
do Edital: 15 (quinze) dias. Número do Processo:
0024200942001. Tipo de ação: Penal. Nome do
autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS
GERAIS. O MM. Juiz de Direito, Dr. Richard
Fernando da Silva, no uso de suas atribuições, e na
forma da lei, etc. faz saber a todos que virem o
presente edital ou dele tiver conhecimento, que tem
andamento nesta Vara Criminal os autos do processo
em que figura como réu: MILTON RAIMUNDO
DO NASCIMENTO, filho de José Manoel do
Nascimento e Olimpia Caetana do Nascimento,
nascido em 24/02/1947, residente e domiciliado na
rua amparo da serra, 7, bairro araguaia, Belo
Horizonte/MG. E constando dos autos estar o
requerido em lugar incerto e não sabido, é o
presente, para citá-lo, por infração ao artigo 24-A da
Lei 11.340/06, para responder à acusação por escrito
no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos arts. 396 e
396A da Lei 11.719/08, bem como, caso haja
testemunhas arroladas, se estas prestarão declarações
sobre os fatos ou sobre a conduta social do acusado.
Para conhecimento de todos, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado no hall de
entrada desta secretaria criminal, começando a
correr o prazo de intimação a partir do primeiro dia
útil da publicação deste no DJE (Diário do Judiciário
Eletrônico do TJMG). Belo Horizonte, 26 de maio
de 2021. Iso Pacheco Junior, Gerente de Secretaria
em substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. 3°
JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. Justiça
Gratuita. Finalidade: EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo
do Edital: 15 (quinze) dias. Número do Processo:
0024201190469. Tipo de ação: Penal. Nome do
autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS
GERAIS. O MM. Juiz de Direito, Dr. Richard
Fernando da Silva, no uso de suas atribuições, e na
forma da lei, etc. faz saber a todos que virem o
presente edital ou dele tiver conhecimento, que tem
andamento nesta Vara Criminal os autos do processo
em que figura como réu: ANTONIO CARLOS
FERREIRA, filho de Antônio de Fátima e Heloisa
Libéria Ferreira, nascido em 18/05/1978, residente e
domiciliado na rua betula, 60, casa B, bairro
bonsucesso, Belo Horizonte/MG. E constando dos

autos estar o requerido em lugar incerto e não
sabido, é o presente, para citá-lo, por infração ao
artigo 147 c/c art. 61, II, "f", por duas vezes e art. 21
do Decreto-Lei 3.688/41, na forma do art. 69, todos
do Código Penal, para responder à acusação por
escrito no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos
arts. 396 e 396A da Lei 11.719/08, bem como, caso
haja testemunhas arroladas, se estas prestarão
declarações sobre os fatos ou sobre a conduta social
do acusado. Para conhecimento de todos, expediu-se
o presente edital que será publicado e afixado no hall
de entrada desta secretaria criminal, começando a
correr o prazo de intimação a partir do primeiro dia
útil da publicação deste no DJE (Diário do Judiciário
Eletrônico do TJMG). Belo Horizonte, 26 de maio
de 2021. Iso Pacheco Junior, Gerente de Secretaria
em substituição.

COMARCA DE BELO HORIZONTE - VARA
INFRACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS, ÚNICA PUBLICAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - A Exma. Sra. Dra. Junia Benevides
de Souza Bueno, Juíza de Direito no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ
SABER a todos quanto este Edital de intimação
acessarem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente o adolescente I.D.C.D.J. e seus
genitores, Adinea Raimunda da Costa Neto e
Ricardo Pereira que se encontram em lugar incerto e
não sabido, para comparecer na sede deste Juízo
situado na Rua Rio Grande do Sul, 604, 2º andar,
Barro Preto, Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, a fim de que tenham ciência do inteiro teor
da sentença de SEMILIBERDADE, proferida às de
fls. 62/67, bem assim para manifestar a intenção de
recurso nos autos do processo de ato infracional de
nº 0024.19.010.734-2, cuja parte autora é o
Ministério Público Estadual de Minas Gerais, na
forma que dispõe o artigo 190 da Lei Federal de nº
8069/90, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Belo
Horizonte, quarta-feira, 26 de maio de 2021. Eu,
Carla Maria Ribeiro de Morais, o digitei. por ordem
da Titular da Secretaria deste Juízo.

COMARCA DE BELO HORIZONTE - VARA
INFRACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE -
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS, ÚNICA PUBLICAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - A Exma. Sra. Dra. Junia Benevides
de Souza Bueno, Juíza de Direito no uso de suas
atribuições legais e na forma da lei, etc... FAZ
SABER a todos quanto este Edital de intimação
acessarem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente o adolescente J.H.D.R.M. e seus
genitores, Gleice Pereira de Rocha e Luiz André
Moreira, que se encontram em lugar incerto e não
sabido, para comparecer na sede deste Juízo situado
na Rua Rio Grande do Sul, 604, 2º andar, Barro
Preto, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a
fim de que tenham ciência do inteiro teor da
sentença de SEMILIBERDADE, proferida às de fls.
55/59, bem assim para manifestar a intenção de
recurso nos autos do processo de ato infracional de
nº 0024.18.121.411-5, cuja parte autora é o
Ministério Público Estadual de Minas Gerais, na
forma que dispõe o artigo 190 da Lei Federal de nº
8069/90, NO PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. Belo
Horizonte, quarta-feira, 26 de maio de 2021. Eu,
Carla Maria Ribeiro de Morais, o digitei. por ordem
da Titular da Secretaria deste Juízo.

III TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS
Justiça Gratuita. O(A) MM(ª). Juiz(a) Presidente, em
exercício, no 1º Tribunal do Júri, da Comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem em andamento
nesta Vara e Cartório do 1º Tribunal do Júri, os
autos do processo nº 0024.20.032.362-4, em que é
autor o Ministério Público e réu SIDNEY DA
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SILVA LOPES, nascido(a) em 16/02/1984, natural
de Belo Horizonte/MG; no qual figura(m) como
vítima(s) Cleonice da Silva Lopes, pelo fato
ocorrido nesta Capital no dia 06/04/2020. E,
constando dos autos que o(a) dito(a) réu(ré) está em
lugar incerto e não sabido, mandou na forma da Lei
n. 11.689/08 expedir o presente edital pelo qual o(a)
INTIMA para realização da sessão de seu
julgamento que se realizará no dia 19/07/2021, às
08:40 horas, no Plenário do III Tribunal do Júri, sito
na av. Augusto de Lima, n. 1.549, 4º andar, sala OP
491 - Fórum Lafayette, bairro Barro Preto, nesta
Capital; ficando o(a) mesmo(a) ciente de que o
julgamento não será adiado pelo seu não
comparecimento na sessão, nos termos do art. 457
da Lei n. 11.689/08. E, para conhecimento de todos
expediu-se o presente que será publicado e afixado
no local de costume. Dou fé. Belo Horizonte/MG, 19
de maio de 2021. Eu, Maria de Fátima Lages,
Gerente de Secretaria, subscrevo e assino. O(A)
MM(ª). Juíza Presidente do 1º Tribunal do Júri, em
substituição, , Dra. Fabiana Cardoso Gomes
Ferreira. Confere com o original.

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE-MG EDITAL DE INTIMAÇÃO -
Prazo de 05 (cinco) dias. JUSTIÇA GRATUITA. O
Dr. Milton Lívio Lemos Salles, MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. Pelo
presente Edital de Intimação da vítima KEVEN
GONÇALVES DA PAZ, brasileiro, RG 22655210,
da sentença proferida em desfavor de JÉSSICA
SABRINA DE CARVALHO DOS SANTOS, filha
de Geneci dos Anjos de Carvalho e Marco Antônio
dos Santos, RG 20161174, condenado em
27/06/2021, nas sanções previstas no artigo 157, §2,
VII, c/c art. 26, paragrafo único, todos do CP, a uma
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze)
dias-multa sendo que a cada dia-multa equivale a
1/30 do salário mínimo ao tempo do fato, regime
fechado, nos autos da Ação Criminal de nº:
024.20.046.756-1. FAZ SABER a todos aqueles que
virem o presente Edital ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo a Justiça Pública move a
ação contra o sentenciado supra referido. Intime-se a
vítima da sentença proferida mencionada acima, nos
termos do artigo 201, § 2º, do CPB. Mandou-se na
melhor forma de direito passar o presente Edital pelo
qual intima a vítima da sentença proferida. E para
que chegue ao conhecimento de todos será o Edital
de intimação publicado no "Diário do Judiciário
Eletrônico" e afixado no local de costume. Dado e
passado nesta Comarca de Belo Horizonte-MG, aos
26 de maio de 2021. Milton Lívio Lemos Salles -
Juiz de Direito.

4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE-MG EDITAL DE INTIMAÇÃO -
Prazo de 05 (cinco) dias. JUSTIÇA GRATUITA. O
Dr. Milton Lívio Lemos Salles, MM. Juiz de Direito
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. Pelo
presente Edital de Intimação da vítima KEVEN
GONÇALVES DA PAZ, brasileiro, RG 22655210,
da sentença proferida em desfavor de JÉSSICA
SABRINA DE CARVALHO DOS SANTOS, filha
de Geneci dos Anjos de Carvalho e Marco Antônio
dos Santos, RG 20161174, condenado em
27/06/2021, nas sanções previstas no artigo 157, §2,
VII, c/c art. 26, paragrafo único, todos do CP, a uma
pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 11 (onze)
dias-multa sendo que a cada dia-multa equivale a
1/30 do salário mínimo ao tempo do fato, regime
fechado, nos autos da Ação Criminal de nº:
024.20.046.756-1. FAZ SABER a todos aqueles que
virem o presente Edital ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo a Justiça Pública move a
ação contra o sentenciado supra referido. Intime-se a
vítima da sentença proferida mencionada acima, nos
termos do artigo 201, § 2º, do CPB. Mandou-se na
melhor forma de direito passar o presente Edital pelo
qual intima a vítima da sentença proferida. E para

que chegue ao conhecimento de todos será o Edital
de intimação publicado no "Diário do Judiciário
Eletrônico" e afixado no local de costume. Dado e
passado nesta Comarca de Belo Horizonte-MG, aos
26 de maio de 2021. Milton Lívio Lemos Salles -
Juiz de Direito.

5ª VARA CRIMINAL. Comarca de Belo Horizonte.
Justiça Gratuita. Edital de Citação. A Dra. Kenea
Márcia Damato de Moura Gomes, MMª. Juíza de
Direito da 5ª vara criminal, na forma da lei, etc. Faz
saber a todos que virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que tem andamento nesta
vara os autos do processo 0024.20.022.605-8 em que
é autora Justiça Pública e ré(u) FELIPE SOARES
SANTANA brasileiro(a), portador(a) do RG MG
14.969.350, filho(a) de Margareth Soares Silva
Santana e Saulo Santana, nascido(a) aos 10/02/1991,
natural de Belo Horizonte/MG, que se encontra em
local incerto e não sabido, incurso(a) nas sanções do
artigo 306, §1º, II da Lei 9.503/97 e art. 28 da Lei
11.343/2006, denúncia recebida em 28/04/2020;
devendo o(a) mesmo(a) responder, por escrito no
prazo de 10 dias, à acusação constante na denúncia,
através de advogado, nos termos do artigo 396 do
CPP. Sendo o presente edital para citação do(a) ré(u)
e para acompanhar todos os demais termos da ação
penal, que será publicado com prazo de 15 dias de
dilação, findo o qual correrá o prazo de 10(dez) dias
para apresentação de Defesa Preliminar, e, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da lei. B.Hte.,
26/05/2021. A escrivã: Cláudia Mendes de Souza
Oliveira. A MMª. Juíza Dra. Kenea Márcia Damato
de Moura Gomes.

5ª VARA CRIMINAL. Comarca de Belo Horizonte.
Justiça Gratuita. Edital de Intimação de Sentença. A
Dra. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, MMª.
Juíza de Direito da 5ª vara criminal, na forma da lei,
etc. Faz saber a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem andamento nesta
vara os autos do processo 0024.15.084.315-9, em
que é autora Justiça Pública e réu GLAUCIEL
NUNES DE SOUZA, brasileiro, portador do RG-
MG- 15.857.332, filho de José Nunes de Souza e
Arcile Magalhães de Souza, nascido aos 26.03.1987,
natural de Caputira\/MG, que se encontra em local
incerto e não sabido, e por sentença deste juízo
datada de 18.12.2020, foi julgada improcedente a
denúncia, tendo o réu sido absolvido nos termos do
art.386, inciso VII do CPP. Sendo o presente edital
para intimação da sentença, que será publicado e
afixado na forma da Lei, com prazo de 60 dias, findo
o qual correrá o prazo de 5 (cinco) dias para
apelação. B.Hte., 26/05/21.A escrivã: Cláudia
Mendes de Souza Oliveira. A MMª. Juíza Dra.
Kenea Márcia Damato de Moura Gomes.

COMARCA DE BELO HORIZONTE - II
TRIBUNAL DO JÚRI - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo 15 (quinze) dias
- O Dr. Ricardo Sávio de Oliveira, MM. Juiz
Presidente do II Tribunal do Júri da Comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei, etc...Faz saber, a
todos que virem o presente edital ou tiverem
conhecimento do crime ocorrido no dia 26/06/2010,
na da rua Vereda Tropical, nº 128, bairro Jaqueline,
Belo Horizonte/MG, autos distribuídos sob o nº
0024.11.015.096-8, em que é autor o Ministério
Público, sendo vítimas LUIZ RAMOS DA SILVA e
MARCÍLIO PEREIRA ALKIMIM , e réu(s)
MARCELO MOREIRA DA SILVA, filho de Sônia
Moreira da Silva e César Moreira da Silva, nascido
em 07/05/1974, natural de Belo Horizone/MG, com
endereço à Polônia, nº 105, bairro São Jorge, Belo
Horizonte/MG, foram os réus pronunciado(s) no(s)
art.121, § 2º, I e IV (por duas vezes), c/c artigo 73,
ambos do CPB e deverá comparecer no dia
16/07/2021, às 09:00 horas, 4º andar do Fórum
Lafayette - sala OP 476 - Comarca de Belo
Horizonte/ MG, para ser submetido a julgamento por
Júri Popular. Nesta data, expediu-se o presente

edital, que será publicado e afixado na forma da Lei.
Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. June Maria
Cardoso Muller - Escrivã Judicial.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE BELO HORIZONTE - MG - 8ª
VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO - O Dr.
Armando Ghedini Neto, MM. Juiz de Direito da
Oitava (8ª) Vara Cível, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a todos quantos, o presente edital com prazo
de 30 (trinta) dias, virem ou dele conhecimento
tiverem, que processa-se perante este Juízo e
Secretaria, Ação de Procedimento Comum, processo
eletrônico nº 5032553-13.2017.8.13.0024, proposta
por Marcelo Henrique de Queiroz e Oliveira em face
de Realty Participação e Administração Imobiliária
Ltda - ME e outros, tem o presente o condão de citar
REALTY PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA LTDA - ME - CNPJ:
11.345.863/0001-17, que se encontra em lugar
incerto e não sabido, para querendo, em quinze (15)
dias, após findo o prazo deste edital, contestar os
termos da ação. Findo o prazo sem manifestação,
fica desde já nomeado Curador Especial, um dos
Defensores Públicos com atuação perante este Juízo,
que deverá ser pessoalmente intimado para dizer se
aceita o múnus e se manifestar no prazo legal.
Advogado (a): Letícia Madureira Horta Canabrava -
OAB/MG 86.472. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, expediu-se
este edital, que será afixado no local de costume.
Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. Eu, Rozana
Aparecida Pereira Vitória, Escrivã, o digitei, conferi
e assino, por ordem do MM. Juiz de Direito Titular.

6ª VARA CÍVEL-COMARCA DE BELO
HORIZONTE-Prazo de 30 (trinta) dias. O MM. Juiz
de Direito titular da Sexta Vara Cível, Dr. Pedro
Cândido Fiúza Neto, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da lei, etc... Faz saber aos que
virem o presente edital ou dele tomarem
conhecimento que, por este Juízo, tramitam os autos
da AÇÃO DE OUTORGA DE ESCRITURA
PÚBLICA DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, autos nº
6045910-14.2015.8.13.0024, proposta por
CAMILLA D'ARC GOMES ROSA, brasileira,
solteira, comerciária, inscrita no CPF nº
058.682.176-75, residente e domiciliada na Rua
Jatobás, nº 604, apto. 301, Bairro Eldorado,
Contagem, Minas Gerais, CEP 32315-110, em face
de DIREÇÕES HIDRÁULICAS LTDA., sociedade
empresária de direito privado, inscrita no CNPJ nº
17.016.783/0001-02, sediada na Rua Doutor João
Augusto Fonseca e Silva, nº 862, Bairro Novo
Eldorado, Contagem, Minas Gerais, CEP:
32341-100 e ABMAEL PEIXOTO LEITE,
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº
780.156.856-72, portador da carteira de identidade
nº M-4.985.695 SSP/MG, residente e domiciliado na
Rua Doutor João Augusto Fonseca e Silva, nº 862,
Bairro Novo Eldorado, Contagem, Minas Gerais,
CEP: 32341-100. A Ação tem como objeto a outorga
de escritura pública e definitiva de transferência do
imóvel constituído pelo lote 11, quadra 3, Bairro
Santa Maria, Belo Horizonte, MG, matriculado sob
o nº 35303, no 3º Oficio de Imóveis de Belo
Horizonte, em razão de obrigação estabelecida entre
as partes no Contrato de Promessa de Permuta e de
Bem Imóvel. É o presente para citar a ré
DIREÇÕES HIDRÁULICAS LTDA., acima
qualificada, que se encontra em lugar incerto e não
sabido, para oferecer contestação no prazo de 15
(quinze) dias úteis, ficando advertida de que, não
sendo contestada a ação, será nomeado curador
especial, conforme dispõe o art. 257, IV do CPC.
Pelo que se expediu o presente edital, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da
lei. Belo Horizonte, 26 de maio de 2021. Advogado
do autor: OAB/MG 69307.

QUINTA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA
DE BELO HORIZONTE MG EDITAL DE
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CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. JUSTIÇA
GRATUITA. Autos nº: 5091457-60.2016.8.13.0024.
A Dra. Paula Murça Machado Rocha Moura, Juíza
de Direito da 5ª Vara de Família desta Comarca, em
pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc..,
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, especialmente, o
CITANDO Modad Miranda Verli: brasileiro,
profissão desconhecida, estado civil desconhecido,
residente em lugar incerto e não sabido que, neste
Juízo e secretaria, foi requerida a ação de
ALIMENTOS, em que é parte Autor, JOCE
VERLI,brasileiro, casado, aposentado, sendo o
presente para citar Modad Miranda Verli para que
ofereça resposta à ação, no prazo de 15 dias. Fica
ainda intimado de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Para conhecimento de
todos expediu-se o presente edital de intimação, que
será publicado na rede mundial de computadores, no
sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. Tereza Cristina Silveira Paiva da Silva Paes,
Escrivã Judicial. Paula Murça Machado Rocha
Moura, juíza de Direito da 5ª Vara de família. Belo
Horizonte, 26 de maio de 2021.

8ª VARA DE FAMÍLIA-JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 DIAS, MAIS
03 DIAS PARA PAGAR - AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE ALIMENTOS. PROCESSO
1744254-71.2012.8.13.0024. A Dra. Fernanda Baeta
Vicente, MMª. Juíza de Direito em substituição na 8ª
Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte, na
forma da lei, FAZ SABER a WAGNER DOS
SANTOS BISPO, CPF 034.231.126-38,
BRASILEIRO, ESTADO CIVIL IGNORADO,
MANOBRISTA, filho de MARIA JOSE NERI DOS
SANTOS, o qual se encontra em local incerto e não
sabido, que contra si, por parte de W.J.D.S.S., foi
ajuizada ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
Assim, pelo presente edital que será afixado no átrio
do Fórum Lafayette e publicado no DIÁRIO DO
JUDICIÁRIO - DJE, FICA A PARTE RÉ
INTIMADA para que, no prazo de 3 dias, após
decorridos os 20 dias do edital, efetue o pagamento
do débito no valor de R$ 48.076,83 (quarenta e oito
mil, setenta e seis reais e oitenta e três centavos), sob
pena de prisão. Fica a parte advertida de que será
nomeado curador especial em caso de revelia,
conforme art. 257, IV, do novo CPC. Belo
Horizonte, data da assinatura eletrônica, Simone
Cimini Cunha de Souza, Escrivã Judicial em
substituição, que assina por ordem da MMª. Juíza de
Direito. ADV.: Dr(a). Felipe Rodrigues Moreira,
OAB/MG 123.865.

VARA CÍVEL DA INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 10 DIAS PARA CONTESTAÇÃO E
PRAZO DE DILAÇÃO 20 DIAS- JUSTIÇA
GRATUITA - PUBLICADO VIA DIÁRIO
JUDICIAL ELETRÔNICO - DJE . O Drº JOSÉ
HONORIO DE REZENDE, Juiz de Direito desta
Vara Especializada, na forma da lei, etc... FAZ
SABER a todos quantos deste Edital de Citação
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente
o(a)(s) genitor(a)(es), GABRIELA SANTOS DE
ALMEIDA .que se encontra(m) em local incerto e
não sabido, que por parte de MINISTÉRIO
PÚBLICO DE MINAS GERAIS foi requerida neste
Juízo a Ação de PERDA/SUSPENSÃO PODER
FAMILIAR em favor do(a) menor(es) R.S.D.A.
nascido(a)(s) aos 19/10/2020 em BELO
HORIZONTE/MG tendo sido determinada a citação
do(a)(s) genitor(a)(es) para comparecer(em) perante
este juízo e contestar, caso queira(m), a presente
ação no prazo de 10 dias (art.158, ECA), sob pena
de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pelo(a)(s) autor(a)(es) (art.334 do
C.P.C.). O(A)(S) citando(a)(s) poderá(ao) também
comparecer à secretaria deste juízo e, caso não
tenha(m) condições de constituir advogado, sem
prejuízo do próprio sustento e de sua família,

requerer lhe(s) seja(m) nomeado defensor dativo
para fazer-lhe(s) a defesa. Nos termos do artigo
257,IV, do CPC, fica(m)advertido(s) que lhe(s)
será(ão) nomeado(s) curador especial em caso de
revelia, tudo de acordo com o seguinte despacho:
"Determino a citação editalícia do(a)(s)
genitor(a)(es), para contestar no prazo de 10 (dez)
dias. Belo Horizonte/MG, 25 de maio de 2021,
JOSÉ HONORIO DE REZENDE, Juiz de Direito."
Para conhecimento de todos expediu-se o presente
edital de citação que será publicado no DJE e
afixada cópia no saguão deste juízo. Belo Horizonte,
26 de maio de 2021 Eu, Rita de Cássia Fialho
Ferreira - Escrivã Judicial da Vara Cível da Infância
e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, o
digitei por ordem do MM Juiz da Vara Cível da
Infância e da Juventude. Processo nº
5046518-19.2021.8.13.0024

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG EDITAL
DE CITAÇÃO. Ação de Procedimento Comum.
Prazo de 30 dias. A Drª.Renata Bomfim Pacheco,
MMª. Juíza da 31ª Vara Cível, desta comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei etc.. FAZ SABER
aos que virem a presente publicação, ou dela
conhecimento tiverem, que tem curso neste Juízo os
autos de Procedimento comum, nº 6000487 65 2014
8 13 0024, movida por SANDRA MARIA
FIGUEIREDO COUTO, inscrita no CPF sob o nº
186.307.316-72 em face de MÁRCIA VALÉRIA
SILVA E SOUZA,, inscrita no CPF sob o nº
000.188.876.51 e outros. Estando a requerida em
lugar incerto e não sabido, é expedido o presente
edital, para a citação da MÁRCIA VALÉRIA
SILVA E SOUZA, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, apresentar defesa nos termos do Artigo 344 do
CPC. Não sendo contestada a ação, presumir-se-ão
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
petição inicial. Pelo que determina a Lei, deu-se a
expedição do presente edital, que será publicado e
afixado no local de costume e na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Belo Horizonte, 19 de
maio de 2021.Eu, Wilma Galgane Ferreira dos
Santos, Oficial de Apoio Judicial, subscrevo e eu,
Valéria Samara de Sousa Mello Santos Abreu,
Escrivã Judicial, o confiro por ordem da MMª. Juíza
de Direito.************

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela - Processo nº
5117512-43.2019.8.13.0024. A Dra. Simone Saraiva
de Abreu Abras, MMa. Juíza de Direito da 6ª Vara
de Família, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 25-03-2021,
foi Nadir dos Santos Evangelista submetida à
curatela a ser exercida por sua filha, Fernanda dos
Santos Evangelista, que se encarregará das questões
patrimoniais e negociais, incluídos os aspectos
relacionados aos direitos pessoais e familiares, como
casar ou constituir união estável, dirigir veículos
automotores, prestar atividade laborativa, morar
sozinha e viajar desacompanhada (sendo certo que
se fará imprescindível a autorização judicial para os
atos: emprestar ou contrair empréstimo, transigir,
dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
E para que todos tenham conhecimento e ninguém
possa alegar ignorá-lo, no futuro, expediu-se o
presente edital, que vai publicado por três vezes
consecutivas. Dado e passado nesta Comarca de
Belo Horizonte/MG, em 24 de maio de 2021. Eu,
Patrícia Naves Doti, Escrivã Judicial, o digitei por
ordem da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família.

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela - Processo nº

5011104-91.2020.8.13.0024. A Dra. Simone Saraiva
de Abreu Abras, MMa. Juíza de Direito da 6ª Vara
de Família, na forma da Lei, etc# Faz saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 18-01-2021,
foi Geralda Pereira Correa submetida à curatela a ser
exercida por sua filha, Silvia Correa Coelho, que se
encarregará das questões patrimoniais e negociais,
incluídos os aspectos relacionados aos direitos
pessoais e familiares, como casar ou constituir união
estável, dirigir veículos automotores, prestar
atividade laborativa, morar sozinha e viajar
desacompanhada (sendo certo que se fará
imprescindível a autorização judicial para os atos:
emprestar ou contrair empréstimo, transigir, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
E para que todos tenham conhecimento e ninguém
possa alegar ignorá-lo, no futuro, expediu-se o
presente edital, que vai publicado por três vezes
consecutivas. Dado e passado nesta Comarca de
Belo Horizonte/MG, em 24 de maio de 2021. Eu,
Patrícia Naves Doti, Escrivã Judicial, o digitei por
ordem da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família.

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JUÍZO DA
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE - MINAS GERAIS prazo de 20 dias -
Dr. Átila Andrade de Castro, MM. Juiz de direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, no uso
de suas atribuições, em pleno exercício do cargo, na
forma da lei, etc...Faz saber a tantos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo tramita uma Execução Título
Extrajudicial, processo PJe nº
5043080-58.2016.8.13.0024, proposta por BANCO
SANTANDER BRASIL, inscrito(a) no CNPJ sob o
nº 90.400.888/0001-42 por seu procurador OAB/MG
44.698, em face de SONIA ALVES DE ALMEIDA,
inscrita no CPF sob o nº 047.445.576-94. Alega o
Exequente, em síntese, que é credor(a) do(s)
executado(s) pela quantia líquida, certa e exigível no
valor total de R$ 257.823,20, atualizada em
novembro de 2018, representada pela CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO - Confissão e Renegociação
de Dívida nº 00333471300000006440. Estando
declarado e certificado nos autos encontrar-se o(s)
executado(s) em local incerto e não sabido,
expede-se o Edital, pelo qual fica(m) citado(s) para
pagar(em), no prazo de (03) três dias, o débito no
valor de R$ 257.823,20 (Duzentos e cinquenta e sete
mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos),
devidamente atualizado até o efetivo pagamento.
Não havendo quitação do débito, fica(m) o(s)
executado(s) ciente(s) de que, independentemente da
apresentação de embargos, penhorar-se-ão tantos
bens quantos bastem para a garantia da dívida. O(s)
executado(s), independentemente de penhora,
depósito ou caução, poderá (ão) oferecer embargos à
execução, no prazo de 15(quinze) dias contados na
forma do Art. 231 do CPC. Mediante o depósito de
30% (trinta por cento) do valor total executado,
poderá ser requerido o parcelamento do restante em
até 06(seis) vezes mensais. Fica(m) desde já
advertido(s) que em caso de integral pagamento, no
prazo supracitado, a verba honorária será reduzida
pela metade e em não sendo apresentada defesa,
ser-lhe(s)-á nomeado curador especial. Para que
chegue ao conhecimento os termos da ação,
expediu-se o edital. Ciente dos arts. 344 e 257, I, II e
IV do CPC. Belo Horizonte/MG, 29 de março de
2021. Eu, Cynthia M. M. Jácome, Gestora da 4ª
Vara Cível, por ordem do MM. Juiz subscrevi o
presente o qual assino eletronicamente.

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JUÍZO DA
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE - MINAS GERAIS prazo de 20 dias -
Dr. Átila Andrade de Castro, MM. Juiz de direito da
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4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, no uso
de suas atribuições, em pleno exercício do cargo, na
forma da lei, etc...Faz saber a tantos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo tramita uma Execução Título
Extrajudicial, processo PJe nº
3346811-96.2011.8.13.0024, proposta por BANCO
RURAL S.A - EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL, inscrito(a) no CNPJ sob o nº
33.124.959/0036- 18, por seu procurador OAB/MG
116025, em face de COMERCIAL ESTRELA
REAL LTDA, inscrita(a) no CNPJ sob o nº
04.163.582/0001-88 e JOSÉ PEREIRA BITARAES,
inscrito no CPF sob o nº 133.999.266-34. Alega o
Exequente, em síntese, que é credor(a) do(s)
executado(s) pela quantia líquida, certa e exigível no
valor total de R$491.288,42, atualizada em outubro
de 2013. Estando declarado e certificado nos autos
encontrar-se os executados em local incerto e não
sabido, expede-se o Edital, pelo qual ficam citados
para pagarem, no prazo de (03) três dias, o débito no
valor de R$491.288,42 (Quatrocentos e noventa e
um reais e duzentos e oitenta e oito reais e quarenta
e dois centavos), devidamente atualizado até o
efetivo pagamento. Não havendo quitação do débito,
ficam os executados cientes de que,
independentemente da apresentação de embargos,
penhorar-se-ão tantos bens quantos bastem para a
garantia da dívida. Os executados,
independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderão oferecer embargos à execução, no prazo de
15(quinze) dias contados na forma do Art. 231 do
CPC. Mediante o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor total executado, poderá ser requerido o
parcelamento do restante em até 06(seis) vezes
mensais. Ficam desde já advertidos que em caso de
integral pagamento, no prazo supracitado, a verba
honorária será reduzida pela metade e em não sendo
apresentada defesa, ser-lhes-á nomeado curador
especial. Para que chegue ao conhecimento os
termos da ação, expediu-se o edital. Ciente dos arts.
344 e 257, I, II e IV do CPC. Belo Horizonte/MG,
30 de março de 2021. Eu, Cynthia M. M. Jácome,
Gestora da 4ª Vara Cível, por ordem do MM. Juiz
subscrevi o presente o qual assino eletronicamente.

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - JUÍZO DA
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE - MINAS GERAIS prazo de 20 dias -
Dr. Átila Andrade de Castro, MM. Juiz de direito da
4ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, no uso
de suas atribuições, em pleno exercício do cargo, na
forma da lei, etc...Faz saber a tantos quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo tramita uma Execução Título
Extrajudicial, processo PJe nº
6109972-63.2015.8.13.0024, proposta por BANCO
BRADESCO S/A., inscrito(a) no CNPJ sob o nº
60.746.948/0001-12, por seu procurador OAB/MG
135480, em face de WERLEY JOSÉ CAMARGO,
inscrito no CPF sob o nº 691.443.621-53. Alega o
Exequente, em síntese, que é credor(a) do(s)
executado(s) pela quantia líquida, certa e exigível no
valor total de R$95.851,04, atualizada em junho de
2016, representada pela CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO - Financiamento para Aquisição de
Bens e/ou Serviços - CDC - PF" nº 621/3116839.
Estando declarado e certificado nos autos
encontrar-se o(s) executado(s) em local incerto e não
sabido, expede-se o Edital, pelo qual fica(m)
citado(s) para pagar(em), no prazo de (03) três dias,
o débito no valor de R$95.851,04 (Noventa e cinco
reais, oitocentos e cinquenta e um reais e quatro
centavos), devidamente atualizado até o efetivo
pagamento. Não havendo quitação do débito,
fica(m) o(s) executado(s) ciente(s) de que,
independentemente da apresentação de embargos,
penhorar-se-ão tantos bens quantos bastem para a
garantia da dívida. O(s) executado(s),
independentemente de penhora, depósito ou caução,
poderá(ão) oferecer embargos à execução, no prazo
de 15(quinze) dias contados na forma do Art. 231 do
CPC. Mediante o depósito de 30% (trinta por cento)

do valor total executado, poderá ser requerido o
parcelamento do restante em até 06(seis) vezes
mensais. Fica(m) desde já advertido(s) que em caso
de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba
honorária será reduzida pela metade em não sendo
apresentada defesa, ser-lhe(s)-a nomeado curador
especial. Para que chegue ao conhecimento os
termos da ação, expediu-se o edital. Ciente dos arts.
344 e 257, I, II e IV do CPC. Belo Horizonte/MG,
30 de março de 2021. Eu, Cynthia M. M. Jácome,
Gestora da 4ª Vara Cível, por ordem do MM. Juiz
subscrevi o presente o qual assino eletronicamente.

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela - Processo nº
5067534-97.2019.8.13.0024. A Dra. Simone Saraiva
de Abreu Abras, MMa. Juíza de Direito da 6ª Vara
de Família, na forma da Lei, etc# Faz saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 12-03-2021,
foi Vitor Acácio Ferreira Gonçalves submetido à
curatela a ser exercida por sua genitora, sra. Marluce
Ferreira Gonçalves, que se encarregará das questões
patrimoniais e negociais, incluídos os aspectos
relacionados aos direitos pessoais e familiares, como
casar ou constituir união estável, dirigir veículos
automotores, prestar atividade laborativa, morar
sozinho e viajar desacompanhado (sendo certo que
se fará imprescindível a autorização judicial para os
atos: emprestar ou contrair empréstimo, transigir,
dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
E para que todos tenham conhecimento e ninguém
possa alegar ignorá-lo, no futuro, expediu-se o
presente edital, que vai publicado por três vezes
consecutivas. Dado e passado nesta Comarca de
Belo Horizonte/MG, em 24 de maio de 2021. Eu,
Patrícia Naves Doti, Escrivã Judicial, o digitei por
ordem da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família.

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela - Processo nº
5126614-26.2018.8.13.0024. A Dra. Simone Saraiva
de Abreu Abras, MMa. Juíza de Direito da 6ª Vara
de Família, na forma da Lei, etc# Faz saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 01-03-2021,
foi Marina Ramos das Chagas submetida à curatela a
ser exercida por sua filha, Cleusa Ribeiro das
Chagas, que se encarregará das questões
patrimoniais e negociais, incluídos os aspectos
relacionados aos direitos pessoais e familiares, como
casar ou constituir união estável, dirigir veículos
automotores, prestar atividade laborativa, morar
sozinha e viajar desacompanhada (sendo certo que
se fará imprescindível a autorização judicial para os
atos: emprestar ou contrair empréstimo, transigir,
dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
E para que todos tenham conhecimento e ninguém
possa alegar ignorá-lo, no futuro, expediu-se o
presente edital, que vai publicado por três vezes
consecutivas. Dado e passado nesta Comarca de
Belo Horizonte/MG, em 24 de maio de 2021. Eu,
Patrícia Naves Doti, Escrivã Judicial, o digitei por
ordem da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - prazo deste
de 20 dias. O Dr. José Maurício Cantarino Villela,
Juiz de Direito da 29ª Vara Cível da Comarca de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na forma
da Lei, etc... Pelo presente EDITAL, extraído dos

autos de nº 2368580-12.2013.8.13.0024,
PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada por
ALBERTO TARGINO DE PAULA - CPF:
375.109.086-04 e IEDA NAZARÉ DA SILVA
PIRES - CPF: 205.851.366-53 em face de
GERALDO DA SILVA, MARIA DE LOURDES
VIEIRA, JOSÉ OSWALDO DA SILVA, CARLOS
ALBERTO DA SILVA e RAIMUNDA
EDWIRGES SILVA MONTEIRO, alegando que em
1958 adquiriu o lote 16, quadra 55, Pirajá, Belo
Horizonte/MG, e, que não houve a lavratura da
escritura até presente data. Alega, mais que no
intuito de regularizar a situação do imóvel recorreu
ao judiciário para expedição de Alvará Judicial
autorizando a outorga da escritura do imóvel. E por
encontrar-se em lugar incerto e não sabido,
determinou-se a expedição do presente EDITAL
através do qual ficam os réus MARIA DE
LOURDES VIEIRA, CARLOS ALBERTO DA
SILVA, e HERDEIROS DE GERALDO DA
SILVA, devidamente CITADOS para os termos da
ação retro mencionada deverá oferecer sua defesa,
no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de revelia.
Será nomeado curador especial em caso de revelia.
Para conhecimento de todos, eventuais sucessores e
terceiros interessados, será ele afixado em lugar de
costume, no átrio do Fórum deste Juízo e publicado
única vez no Diário de Justiça Eletrônico - órgão
oficial (sítio do TJMG) em obediência aos requisitos
da ampla publicidade, autenticidade e segurança, o
comando do artigo 257 do novo Código de Processo
Civil e ao artigo14 da Resolução 234, de 13 de julho
de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, já que até
implantação do Diário de Justiça Eletrônico
Nacional (DJEN) as intimações dos atos processuais
serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico
(DJe) do próprio órgão (art.14 da Resolução
supracitada do CNJ). Belo Horizonte, 26 de maio de
2021. Eu,________ Márcio Henrique Chaves,
gerente de secretaria, que por ordem do MM. Juiz de
Direito - Dr. José Maurício Cantarino Villela, o
assino. Advogado: Dr. Carlos Pedro Araújo - OAB
MG 74.165.

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela - Processo nº
5070622-46.2019.8.13.0024. A Dra. Simone Saraiva
de Abreu Abras, MMa. Juíza de Direito da 6ª Vara
de Família, na forma da Lei, etc# Faz saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 12-03-2021,
foi Nilza Alves de Souza submetida à curatela a ser
exercida por sua filha, Aline Alves de Souza, que se
encarregará das questões patrimoniais e negociais,
incluídos os aspectos relacionados aos direitos
pessoais e familiares, como casar ou constituir união
estável, dirigir veículos automotores, prestar
atividade laborativa, morar sozinha e viajar
desacompanhada (sendo certo que se fará
imprescindível a autorização judicial para os atos:
emprestar ou contrair empréstimo, transigir, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
E para que todos tenham conhecimento e ninguém
possa alegar ignorá-lo, no futuro, expediu-se o
presente edital, que vai publicado por três vezes
consecutivas. Dado e passado nesta Comarca de
Belo Horizonte/MG, em 24 de maio de 2021. Eu,
Patrícia Naves Doti, Escrivã Judicial, o digitei por
ordem da MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família.

JUÍZO DE DIREITO DA 23ª V. CÍVEL DE B.HTE
- MG - Edital de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO - Prazo
30(trinta) dias - O Doutor Sérgio Henrique Cordeiro
Caldas Fernandes - MMº. Juiz de Direito da Vara
acima, na forma da Lei, etc... Faz Saber a todos que
o presente, virem ou dele conhecimento tiverem, que
perante este Juízo, processam-se os termos de uma
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AÇÃO DE Nº 5091355-96.2020.8.13.0024,
requerida por SICOOB CREDICOM
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA
AREA DE SAUDE DE BELO HORIZONTE E
CIDADES POLO DE M.G. LTDA. E por Ordem do
MMº Juiz de Direito da 23º Vara Cível da Comarca
de Belo Horizonte ficam o(s) RÉU(S): o(s) qual(is),
foi(ram) declarado(s) em lugar incerto e não sabido,
é o presente para CITAR e INTIMAR,
MARYLUCE NOGUEIRA - CPF 883.978.586-87 ,
para efetuar o pagamento no importe de R$
34.931,83 ( Trinta e quatro mil novecentos e trinta e
um reais e oitenta e três centavos ) Tendo em vista a
redação do art. 4º do Decreto Lei 611/69, tratando de
norma processual de aplicabilidade imediata e a
impossibilidade de localização do bem, bem como a
devida instrução do procedimento com a
documentação suficiente para estabelecimento da
execução por título extrajudicial, CONVERTO A
PRESENTE AÇÃO EM PROCEDIMENTO
EXECUTÓRIO DE TÍTULO, nos termos do Art.
784, CPC. Nestes termos, cite-se nos termos do art.
829 e seg., do CPC. Deverá constar do mandado
citatório a possibilidade de parcelamento da dívida
do débito em até 06 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao
mês, na forma do art. 916 do CPC. Fixo os
honorários em 10% sobre o valor da dívida, os quais
serão reduzidos pela metade, em caso de integral
cumprimento da obrigação no prazo de 03 (três)
dias, nos termos do art. 829 do CPC. Não efetuado o
pagamento, proceda-se à penhora e avaliação, nos
termos do art. 829 do CPC. O impulso necessário ao
cumprimento do presente despacho deverá ser dado
pelos próprios servidores, na forma do art. 203,
parágrafo 4º, do CPC c/c art. 93, inciso XIV, CR/88.
Nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei nº911 de 1º
de outubro de 1969, observadas demais formalidades
legais. Ser-lhe-á nomeado Curador Especial em caso
de revelia. Para conhecimento de todos, eventuais
sucessores e terceiros interessados, será ele afixado
em lugar de costume, no átrio do Fórum deste Juízo
e publicado única vez no Diário de Justiça
Eletrônico - órgão oficial (sítio do TJMG) em
obediência aos requisitos da ampla publicidade,
autenticidade e segurança, o comando do artigo 257
do novo Código de Processo Civil e ao artigo14 da
Resolução 234, de 13 de julho de 2016 do Conselho
Nacional de Justiça, já que até implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) as
intimações dos atos processuais serão realizadas via
Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão
(art.14 da Resolução supracitada do CNJ). BH.,
25/05/2021.(a) Nádia Maria Vida - Escrivã Judicial
que por ordem do MMª. Juiz de Direito Dr. Sérgio
Henrique Cordeiro Caldas Fernandes . confere.
PROCESSO 5091355-96.2020.8.13.0024

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - prazo deste
de 20 dias. O Dr. José Maurício Cantarino Villela,
Juiz de Direito da 29ª Vara Cível da Comarca de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na forma
da Lei, etc... Pelo presente EDITAL, extraído dos
autos de nº 6052469-84.2015.8.13.0024,
PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada por GIL
BRAZ LOPES PEREIRA - CPF: 230.167.446-00 e
HEUBER DORNAS PEREIRA - CPF:
231.360.306-72 em face de Dislande Pereira - CPF
253.863.956-53, Windsor de Mattos Pereira - CPF
704.153.156-20, Miriam Pereira - CPF
000.793.696-69, Wiliam Pereira -
CPF.630.394.606-25, Alice Pereira Alexandre - CPF
201.260.506-00, Vera Lucia Pereira Meireles - CPF
721.570.546-34, Maria de Lourdes Pereira Ramos -
CPF 065.422.356-47, Marlene Pereira Xavier - CPF
979.576.586-87, José Ronaldo Pereira - CPF
050.859.506-15, Rosilene Pereira - CPF
317.458.656-91, Antônio Eustáquio Pereira - CPF
255.769.846-68, Heuler Dornas Pereira - CPF
144.273.976-20, Rosana Ribeiro Pereira - CPF
251.809.406-72, Elisana Ribeiro Pereira Reis - CPF

270.082.826-72, Evandro Lúcio Ribeiro Pereira -
CPF 327.117.006-15, RENATA CRISTINA
PEREIRA MEIRELLES - CPF 013.316.006-85,
MÔNICA ANDRÉA PEREIRA MEIRELLES - CPF
496.021.016-87 e GILBERTO VINICIUS
PEREIRA MEIRELLES - CPF 532.733.466-04,
alegando que as partes são herdeiras de um imóvel
situado a rua Curvelo, 58, ap 17, Floresta, Belo
Horizonte/MG conforme formal de partilha
expedido em 2008, o qual até a presente data não foi
registrado no cartório de imóveis, e, que o imóvel
gera aluguel cujo repasse pelo inventariante aos
demais herdeiros não ocorre. Alega mais que apesar
de tentativas extrajudiciais para resolver a situação
não obteve êxito sendo necessário recorrer ao
judiciário para extinção do condomínio, através da
alienação do imóvel. E por encontrar-se em lugar
incerto e não sabido, determinou-se a expedição do
presente EDITAL através do qual ficam os réus
Windsor de Mattos Pereira - CPF 704.153.156-20,
Maria de Lourdes Pereira Ramos - CPF
065.422.356-47, Antônio Eustáquio Pereira - CPF
255.769.846-68 e RENATA CRISTINA PEREIRA
MEIRELLES - CPF 013.316.006-85, devidamente
CITADOS para os termos da ação retro mencionada
deverá oferecer sua defesa, no prazo de 15(quinze)
dias, sob pena de revelia. Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Para conhecimento de
todos, eventuais sucessores e terceiros interessados,
será ele afixado em lugar de costume, no átrio do
Fórum deste Juízo e publicado única vez no Diário
de Justiça Eletrônico - órgão oficial (sítio do TJMG)
em obediência aos requisitos da ampla publicidade,
autenticidade e segurança, o comando do artigo 257
do novo Código de Processo Civil e ao artigo14 da
Resolução 234, de 13 de julho de 2016 do Conselho
Nacional de Justiça, já que até implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) as
intimações dos atos processuais serão realizadas via
Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão
(art.14 da Resolução supracitada do CNJ). Belo
Horizonte, 26 de maio de 2021. Eu,________
Márcio Henrique Chaves, gerente de secretaria, que
por ordem do MM. Juiz de Direito - Dr. José
Maurício Cantarino Villela, o assino. Advogado: Dr.
Marcelo Costa Lagoeiro - OAB MG 86.695.

CENTRAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CENTRASE CÍVEL, COMARCA DE BELO
HORIZONTE/MG, EDITAL DE INTIMAÇÃO,
COM PRAZO DE TRINTA DIAS. O DR.
FERNANDO LAMEGO SLEUMER, Juiz de
Direito da CENTRASE, FAZ SABER a todos
quantos o conhecimento do presente deva pertencer
que, por este Juízo e Secretaria, tem andamento os
autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA,
PROCESSO Nº. 5091107-04.2018.8.13.0024,
requerida por MR COPIADORAS DIGITAIS
LTDA, CNPJ: 05.222.003/0001-93 contra S.S.O.
INFRAESTRURA & COMÉRCIO LTDA, CNPJ:
04.755.026/0001-09. E estando A PARTE
EXECUTADA, em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente Edital para INTIMAÇÃO DA
PARTE EXECUTADA, para pagamento em 15 dias,
do valor do débito de R$19.731,48 (dezenove mil,
setecentos e trinta e um reais e quarenta e oito
centavos), atualicados em 11/08/2020), ficando
advertida quanto ao que dispõe o art. 538, § 3º c/c o
art. 536, § 4º c/c art. 525, CPC. Não havendo
pagamento no prazo concedido, incidirá multa de
10% sobre o valor do débito, acrescido de
honorários sucumbenciais de 10% nos termos do §
1º do art. 523 do CPC. Fica a parte executada, ainda,
intimada do prazo de 15 dias, para interposição de
impugnação, independentemente do pagamento,
contado do decurso o prazo estabelecido no art. 523
do CPC. Será o presente publicado na forma da Lei e
afixado em local de costume. Belo Horizonte, 25 de
maio de 2021. Eu, Maria de Fátima Magalhães
Rocha, Escrivã Judicial, o subscrevi.(assinado
eletronicamente)

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO -

COMARCA DE BELO HORIZONTE - prazo deste
de 20 dias. O Dr. José Maurício Cantarino Villela,
Juiz de Direito da 29ª Vara Cível da Comarca de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na forma
da Lei, etc... Pelo presente EDITAL, extraído dos
autos de nº 2399039-60.2014.8.13.0024,
PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada por
Cooperativa e Economia e Crédito Mútuo dos
Colaboradores da UBEE e UNBEC LTDA -
COOMAR - CNPJ: 02.588.819/0001-47 em face de
Alexandra Lourenço Moisés dos Santos - CPF
986.632.591-15, alegando que as partes celebraram
contrato mútuo no valor de R$3.400,00 e que não
obstante as amortizações realizadas pela requerida,
esta deixou de cumprir com sua obrigação
contratual, mantendo-se em aberto o empréstimo
com saldo apurado em 03/09/2014 no valor de
R$2.397,93. Alega mais que a despeito dos esforços
da suplicante para recebimento amigável do débito a
suplicada manteve inerte não restando outra
alternativa senão à propositura da ação. E por
encontrar-se em lugar incerto e não sabido,
determinou-se a expedição do presente EDITAL
através do qual fica a ré Alexandra Lourenço Moisés
dos Santos - CPF 986.632.591-15, devidamente
CITADA para os termos da ação retro mencionada
deverá oferecer sua defesa, no prazo de 15(quinze)
dias, sob pena de revelia. Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Para conhecimento de
todos, eventuais sucessores e terceiros interessados,
será ele afixado em lugar de costume, no átrio do
Fórum deste Juízo e publicado única vez no Diário
de Justiça Eletrônico - órgão oficial (sítio do TJMG)
em obediência aos requisitos da ampla publicidade,
autenticidade e segurança, o comando do artigo 257
do novo Código de Processo Civil e ao artigo14 da
Resolução 234, de 13 de julho de 2016 do Conselho
Nacional de Justiça, já que até implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) as
intimações dos atos processuais serão realizadas via
Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão
(art.14 da Resolução supracitada do CNJ). Belo
Horizonte, 26 de maio de 2021. Eu,________
Márcio Henrique Chaves, gerente de secretaria, que
por ordem do MM. Juiz de Direito Dr. José Maurício
Cantarino Villela, o assino. Advogado: Dr. Rodrigo
Abreu Ferreira - OAB MG 70.043.

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO -
COMARCA DE BELO HORIZONTE - prazo deste
de 20 dias. O Dr. José Maurício Cantarino Villela,
Juiz de Direito da 29ª Vara Cível da Comarca de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na forma
da Lei, etc... Pelo presente EDITAL, extraído dos
autos de nº 5167389-49.2019.8.13.0024,
PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada por Isabella
Nascimento Silveira - CPF: 127.571.126-00 em face
de Distribuidora Tenro e Michelli da Silva - CPF
424.504.638-44, alegando que em 19/10/2019
efetuou compra online de uma máquina de lavar
roupa na plataforma de compras Distribuidora Tenro
e que a forma de pagamento escolhida pela autora
foi transferência bancária cuja conta pertence à ré
Michelli da Silva. Alega mais que no dia 23/10/2019
a promovente ao conferir o pedido percebeu que
ainda não constava o pagamento que havia sido
feito, e, que ao tentar entrar em contato sem êxito
com a primeira ré percebeu que tratava-se de fraude,
não restando-lhe senão a via judicial para reaver o
dano material. E por encontrar-se em lugar incerto e
não sabido, determinou-se a expedição do presente
EDITAL através do qual fica a ré Distribuidora
Tenro, devidamente CITADA para os termos da
ação retro mencionada deverá oferecer sua defesa,
no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de revelia.
Será nomeado curador especial em caso de revelia.
Para conhecimento de todos, eventuais sucessores e
terceiros interessados, será ele afixado em lugar de
costume, no átrio do Fórum deste Juízo e publicado
única vez no Diário de Justiça Eletrônico - órgão
oficial (sítio do TJMG) em obediência aos requisitos
da ampla publicidade, autenticidade e segurança, o
comando do artigo 257 do novo Código de Processo
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Civil e ao artigo14 da Resolução 234, de 13 de julho
de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, já que até
implantação do Diário de Justiça Eletrônico
Nacional (DJEN) as intimações dos atos processuais
serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico
(DJe) do próprio órgão (art.14 da Resolução
supracitada do CNJ). Belo Horizonte, 26 de maio de
2021. Eu,________ Márcio Henrique Chaves,
gerente de secretaria, que por ordem do MM. Juiz de
Direito - Dr. José Maurício Cantarino Villela, o
assino. Advogado: Dra. Isabella Nascimento Silveira
- OAB MG 194.463.

27ª. Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG.
Edital de Citação prazo de 20 dias. O Dr. João Luiz
Nascimento de Oliveira, MM. Juiz de Direito em
substituição da 27ª Vara Cível desta Comarca, na
forma da lei, etc., faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo e respectiva Secretaria,
tramitam os autos nº. 5139965-66.2018.8.13.0024,
da ação Monitória que o Autor: IEDUC -
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/A -
CNPJ sob o n.º 08.446.503/0001-05 move contra o
Réu: ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA - CPF
nº 085.365.906-02 . Afirma o autor, em petição
inicial, que o Réu matriculou-se no curso de
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
mantido pela instituição de ensino credora, e que,
embora a autora tenha cumprido pontualmente com
as obrigações assumidas, o requerido se encontra
inadimplente, uma vez que deixou de arcar com
taxas e/ou mensalidades de novembro a dezembro de
2013 e entre fevereiro a junho de 2014. Diz ainda a
parte autora que, uma vez que as partes
encontram-se vinculadas ao "Contrato de Prestação
de Serviços Educacionais", onde constam todas as
obrigações que lhes são oponíveis, e tendo o
requerido optado pelo descumprimento do que foi
avençado ao não cumprir com sua obrigação de
pagar as parcelas mencionadas, formou-se um débito
que, atualizado, chega ao valor de R$ 10.378,41 (dez
mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um
centavos), e que, estando em mora o devedor,
aplica-se o comando emanado do artigo 395 do
Código Civil, que impõe a este a responsabilidade de
assumir os prejuízos a que sua mora der causa,
justificando-se, assim, não apenas a atualização
monetária dos valores inadimplidos, mas também a
incidência de juros moratórios e aplicação de
cláusula penal. Assim, ajuizou este pedido
pretendendo o pagamento, cujo valor corrigido e
aplicado os juros legais pertinentes, perfaz o valor de
R$ 6.468,73 (seis mil quatrocentos e sessenta e oito
reais e setenta e três centavos), acrescido de correção
e juros, além de honorários advocatícios a serem
estabelecidos em 5% sobre o valor do débito,
conforme previsão legal. Deu-se à causa o valor de
R$ 6.468,73 (seis mil quatrocentos e sessenta e oito
reais e setenta e três centavos). Estando o réu,
ALESSANDRO DA SILVA BARBOSA - CPF nº
085.365.906-02, em local incerto e não sabido, tem
o presente edital a finalidade de citá-lo para todos os
termos e atos da presente ação e para que no prazo
de 15 (quinze) dias efetue o pagamento da
importância supracitada, nos termos pedidos na
inicial e honorários advocatícios de 5% (cinco por
cento) do valor atribuído à causa, hipótese em que
ficará isento do pagamento de custas processuais
(art. 701, § 1º, do CPC), ou, no mesmo prazo,
querendo, apresente Embargos. Adverte-se
outrossim, que não realizado o pagamento e não
apresentados os embargos, no prazo de 15 dias,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo
judicial, prosseguindo-se o processo em observância
ao disposto no Título II, do Livro I da Parte
Especial, no que for cabível (art. 702, § 8º, do
CPC).. Advirta-se de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. E, para constar,
expediu-se o presente edital que deverá ser
publicado por 3 (três) vezes, uma vez no Diário
Judiciário Eletrônico e pelo menos duas vezes em
jornal de circulação local, e, que será afixado no

local de costume neste foro. Belo Horizonte, aos 11
de maio de 2021. O Dr. João Luiz Nascimento de
Oliveira. Luciano Fábio Marques de Brito, Escrivão
Judicial.

27ª. Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG.
Edital de Citação prazo de 20 dias. O Dr. João Luiz
Nascimento de Oliveira, MM. Juiz de Direito em
substituição da 27ª Vara Cível desta Comarca, na
forma da lei, etc., faz saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que perante este Juízo e respectiva Secretaria,
tramitam os autos da ação de Procedimento Comum
nº. 5147795-83.2018.8.13.0024, requerido pelo
Autor: BRADESCOFIN , CNPJ
07.207.996/0001-50, contra MARIA DAS GRACAS
SILVA, CPF 794.315.696-04. Em síntese, a parte
autora diz em petição inicial que celebrou com a ré o
Contrato de Financiamento número 0102757460, em
que dá como garantia, por meio de alienação
fiduciária, nos termos do Decreto-Lei 911/69, com a
redação da Lei n.° 13.043/14, o veículo NISSAN
SENTRA FLEX, Placa: HIE4159 - Chassi:
3N1ABOADSBL646906, se comprometendo o réu a
pagar 48parcelas fixas no valor de R$974,79 cada,
sendo a primeira vencida em 30/07/2017 e a última
com vencimento em 30/06/2021. Diz ainda, a parte
autora, que a ré não pagou as prestações vencidas
desde 30/06/2018, e que o Autor, com o intuito de
tentar receber o débito em atraso, constituiu o Réu
em mora. Afirma ainda a parte autora, na petição
inicial, que, de acordo com o artigo 3°, $2° do
Decreto lei n.°911/69, RESP 1.418.593/MS e artigo
1.425, ILI do Código Civil, assim como
considerando o contexto expresso nas cláusulas do
contrato objeto da demanda, torna-se vencido e
exigível todo o saldo devedor devido (parcelas
vencidas e vincendas) que, nesta data da propositura
da ação, correspondia a R$ 26.844,99 (vinte e seis
mil e oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e
nove centavos). Assim sendo, requereu a parte
autora, na presente ação, conforme preceitos
dispostos nos artigo 2°, $2° do Decreto Lei
n.°911/69, com a redação da Lei n.° 13.043/14, a
concessão da medida liminar de busca e apreensão
do bem dado em alienação fiduciária, nos termos do
artigo 3o do mesmo diploma legal, e que, cumprida
a liminar de busca e apreensão, fosse o Ré(u) seja
citado para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias
pagar a integralidade da dívida pendente atualizada -
R$ 26.844,99 (Vinte e seis mil e oitocentos e
quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) -,
hipótese em que o bem apreendido lhe seria
restituído, bem como que, querendo, no prazo de 15
(quinze) dias, contestasse os temos da presente ação,
sob pena de revelia. Requereu, por fim, que fosse
julgada procedente a presente Ação de Busca e
Apreensão, em todos os seus termos, para o fim de
confirmar a liminar concedida, consolidando
definitivamente nas mãos do Autor a propriedade e
posse plena e exclusiva do bem alienado
fiduciariamente, condenando-se o Ré(u) ao
pagamento das custas, demais despesas processuais
e cominações existentes com seus consectários
legais, bem como os honorários advocatícios, em
evidencia ao princípio da causalidade. Atribui-se à
causa o valor das parcelas vencidas do contrato, qual
seja: R$ 4.257,41 (Quatro mil, duzentos e cinquenta
e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, tendo
o bem sido apreendido, e a ré não encontrada para
fins de citação, tem o presente edital a finalidade de
citar a parte ré MARIA DAS GRACAS SILVA,
CPF 794.315.696-04, que encontra-se em local
incerto e não sabido, para todos os termos e atos da
presente ação e, querendo, apresentar sua
contestação no prazo de 15 (quinze) dias. Adverte-se
outrossim que, caso não seja a ação contestada no
prazo legal, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros, todos os fatos articulados pelo Autor
em sua petição inicial. Adverte-se ainda, de que será
nomeado curador especial em caso de revelia. E,
para constar, expediu-se o presente edital que deverá
ser publicado por 3 (três) vezes, uma vez no Diário

Judiciário Eletrônico e pelo menos duas vezes em
jornal de circulação local e que será afixado no local
de costume neste foro. Belo Horizonte, aos 11 de
maio de 2021. O João Luiz Nascimento de Oliveira.
Luciano Fábio Marques de Brito, Escrivão Judicial.

2ª VARA FEITOS TRIBUTÁRIOS-COMARCA
DE BELO HORIZONTE - EDITAL DE CITAÇÃO
- PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA GRATUITA.
Av. Raja Gabaglia, 1753 - 9º andar - Torre II.
Execução Fiscal PJe n. 5002234-28.2018.8.13.0024
que a Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais
move contra BARBA VEIA BAR E
RESTAURANTE LTDA - ME, SUZY
MONTALBAN DIAS MACIEL e JOAO SILVA
DE SOUZA. FINALIDADE: Citação de BARBA
VEIA BAR E RESTAURANTE LTDA - ME, CNPJ
11.174.248/0001-95, de SUZY MONTALBAN
DIAS MACIEL, CPF 050.056.196-66 e de JOAO
SILVA DE SOUZA, CPF: 092.452.196-15 para
efetuarem o pagamento da importância de
R$413.285,99, (quatrocentos e treze mil, duzentos e
oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos),
calculada até 11.01.2018 mais cominações legais,
em 05 (cinco) dias, provenientes de não
recolhimento de ICMS, conforme Certidão de
Dívida Ativa/ PTA: 01 000657808- 15, Livro:1614,
Folhas: 0191 a 0199. A seguir, garantida esta, se o
desejar, oferecerem embargos no prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data da intimação. Belo
Horizonte, 26 de maio de 2021. Eu, Cleusa dos Reis
da Silva, Gerente de Secretaria, subscrevo por ordem
do Exmo. Dr. Marcelo da Cruz Trigueiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MINAS GERAISJUSTIÇA DE PRIMEIRA
INSTÂNCIAJUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE
BELOHORIZONTE/MG. Edital de CITAÇÃO -
Prazo de 20 dias. O Dr.Jeferson Maria, MM. Juiz de
Direito da 12ª Vara Cível, na forma da Lei,etc. Faz
saber a todos quanto o presente edital virem, ou
deleconhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretariatramitam os autos da Açãode
Rescisão Contratual e Indenizaçãopor Danos
Materiais e Morais, processo nº
5125269-88.2019.8.13.0024, requerida por André
Ceccato Rodrigues daCunha, CPF: nº
054.317.106-05, em face deConstrutora Guia
LTDA,CNPJ: 25.782.590/0001-82 e outra. Alega a
parte autora que firmoucom a Primeira Ré contrato
de promessa de compra e venda de
imóvel,correspondente a unidade autônoma nº 201,
com área privativa de41,10m² (quarenta e um
vírgula dez metros quadrados), uma vaga degaragem
e outras avenças do Condomínio do Edifício Guia
Uno,situado na Rua Piau-i, nº 1.046 e 1.052, bairro
Funcionários, na cidadede Belo Horizonte/MG. A
construção do edifício foi amplamentepublicada,
sendo de conhecimento geral, com divulgação no
local, emsites, jornais, outdoors, panfletos e mídias.
Inclusive com matéria nosite do jornal Estado de
Minas. O negócio foi celebrado pelo valor de
R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Ao
longo do contrato o Autorpagou o montante de
R$127.199,78 (cento e vinte e sete mil, cento
enoventa e nove reais e setenta e oito centavos)
através detransferências e boletos bancários
sistemáticos, emitidos e enviadospela ré.Quando
dirigiu-se às dependências do "futuro
apartamento",localizada na Rua Piau-i, nº 1.046
e1.052, Bairro Funcionários nãoconstava a
construção de 1 (um) centímetro de obra, sequer a
presençade máquinas, tampouco funcionários ou
mesmo corretore.Imediatamente suspendeu os
pagamentos e entrou em contato com aRé. Esta se
comprometeu a restituir os valores retidos, o que
nunca foifeito. Em que pese os esforços do
demandante para tentar solucionar aquestão , não
restou outra alternativa senão a submeter a lide ao
crivodo Poder Judiciário. Assim, estando a ré em
questão em lugar incertoe não sabido, expediu-se o
presente edital de CITAÇÃO deCONSTRUTORA
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GUIA LTDA, CNPJ: 25.782.590/0001-82, na
pessoade seu representante legal,para, querendo,
contestar a ação, noprazo de 15 dias, sob pena de
não o fazendo serem tidos comoverdadeiros os fatos
articulados pelo autor em sua exordial (art. 335,
doCPC) e será nomeado Curador Especial em caso
de revelia (art. 257,IV, do CPC. Para conhecimento
de todos os interessados expediu-se opresente edital
que será afixado no átrio do Fórum e publicado na
formada lei. Belo Horizonte, 19/05/2021.Márcio
Coelho Guimarães (EscrivãoJudicial). Dr.Jeferson
Maria (Juiz de Direito).

EDITAL DE LEILÃO. PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. 12ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG.
NÚMERO DO PROCESSO:
6138212-62.2015.8.13.0024. EXEQUENTE:
BEATRIZ APARECIDA SILVA e outros.
EXECUTADO: ELIZABETH PINTO DA SILVA e
outros. O leilão será exclusivamente eletrônico, e
realizado no site www.saraivaleiloes.com.br. O
presente Edital de Leilão e demais informações estão
disponíveis no site ou pelo telefone (31) 3207-3900.
1º LEILÃO: início a partir da inserção do presente
Edital no referido site, com encerramento no dia
12/07/2021 às 17:00 horas. Se não for arrematado no
período do 1ª leilão, imediatamente inicia-se o
período do 2ª leilão. 2º LEILÃO: no dia 29/07/2021
às 14:00 horas inicia o fechamento do 2º leilão, e os
bens que não receberem ofertas, ficarão disponíveis
para repasse e recebimento de lances.LANCE
MÍNIMO: No 1º leilão será aceito o maior lanço,
com valor igual ou acima da avaliação, e no 2º leilão
serão aceitos lances a partir do valor mínimo
determinado pelo Juiz, e se não houver valor
estipulado, o mínimo será equivalente à de 50% da
avaliação do bem, nos termos do CPC, art. 891.
DESCRIÇÃO DO BEM: Imóvel com entrada na
Rua Engenheiro Navarro, 37, Providência, Belo
Horizonte/MG e Rua Felisburgo, 108, Providência,
Belo Horizonte/MG com área total de
aproximadamente 320m² e as seguintes benfeitorias:
casa com 03 quartos, sala, copa/cozinha e banheiro;
casa com 03 quartos, sala, cozinha, copa, banheiro,
área de serviço e garagem; na entrada pela Rua
Felisburgo, 108, 03 cômodos avulsos; barracão com
02 quartos, sala, cozinha e banheiro; barracão com
sala, cozinha, quarto, copa e área; barracão na parte
superior com quarto, sala, cozinha e banheiro na
parte externa; e cômodo do tipo comercial com 02
banheiros. MATRÍCULA: 6683 no Cartório do 5º
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Belo
Horizonte/MG. AVALIAÇÃO: R$ 306.000,00
(trezentos e seis mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: o leilão será aberto para
pagamentoà vista e, se não houver oferta nesta
condição, o pagamento poderá ser parcelado, com
sinal de no mínimo 25%e o restante em até 30
parcelas. Caso no intercurso do leilão seja recebida
oferta para pagamento à vista, esta prevalecerá (art.
895, inciso II, § 7º, do CPC). O pagamento à vista
ou o sinal do pagamento parcelado, deverão ser
realizados, através de depósito judicial,
impreterivelmente no primeiro dia útil subsequente
ao leilão independente da data que constar na guia
judicial, e o comprovante deverá ser enviado para a
Leiloeira no e-mail
financeiro@saraivaleiloes.com.br na mesma data,
até às 15 horas.
ANOTAÇÕES AVERBADAS NA MATRÍCULA
ATÉ O 03/02/2020: Não há. - Pendente da
averbação de benfeitorias existentes no local.
OBSERVAÇÃO: O interessado deverá verificar
junto ao Cartório de Registro de Imóveis a
existência de novas averbações após o dia
03/02/2020.
CONDIÇÕES DO LEILÃO Por ordem deste M.M
Juiz, o presente leilão será regido pelo Decreto Lei
21.981/32, Código Penal, CPC, Portaria Conjunta nº
772/PR/2018 e CTN nas seguintes condições:
1º) O Leilão será realizado pela Leiloeira Angela

Saraiva Portes Souza, Matrícula 441 - JUCEMG, a
quem caberá 5% de comissão, na modalidade
"eletrônico", nos termos e condições aqui descritas.
A leiloeira fica autorizada a alternar a sequência de
lotes caso julgue necessário.
2º) No caso de arrematação com pagamento
parcelado, o sinal será depositado na forma e data
indicadas acima, e as parcelas serão mensais e
sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta) dias da data
da arrematação e corrigidas de acordo com os
fatores de atualização monetária do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais.
3º) O pagamento das parcelas, com a devida
correção será efetuado em guia de depósito judicial
vinculada aos autos, retiradas no site
https://depox.tjmg.jus.br/portaltjmg/pages/guia/publi
ca/ pelo próprio arrematante,que deverá comprovar o
pagamento mensalmente com a juntada da guia
devidamente quitada diretamente nos autos.
4º) No caso de atraso no pagamento de qualquer das
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas (art. 895, § 4º do CPC). O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover, em face do
arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5º
do CPC).
5º) A venda parcelada será garantida por hipoteca
judicial gravada sobre o próprio imóvel até a
quitação. 6º) No leilão para pagamento à vista ou
parcelado, a comissão da Leiloeira (5%) será
depositada na integralidade, na data do leilão ou no
dia subsequente, em conta bancária da Leiloeira, que
será informada na confirmação da arrematação, e o
comprovante deverá ser enviado via e-mail até às
15:00 horas da mesma data.
7º) No caso de inadimplemento ou desistência da
arrematação por qualquer motivo, exceto os
previstos em lei, o arrematante não terá direito à
devolução da comissão da Leiloeira, que reterá o
valor correspondente. E, na hipótese de não
pagamento da comissão, a Leiloeira poderá
promover a execução do valor devido nos próprios
autos ou, ainda, levar o título (Auto de Arrematação)
a protesto perante o Cartório competente (CPC, art.
515, V).8 º) Nos termos da PORTARIA
CONJUNTA 772/PR/2018, art. 29, "Não
comprovado o depósito do lance e o pagamento da
comissão no prazo determinado no edital, o leiloeiro
público comunicará o fato ao licitante com maior
lance subsequente, a fim de que este possa exercer
seu direito de opção. Parágrafo único. A aplicação
do disposto no "caput" deste artigo não isenta o
licitante inadimplente do pagamento de multa, se for
o caso, a ser determinado pelo juízo, e da
responsabilização civil e criminal, nos termos do art.
335 do Código Penal.9º)Poderá a Leiloeira inabilitar
para participar de leilão, o licitante que não tenha
cumprido com anteriores obrigações de pagamento e
condições, em arrematação de leilão judicial. 10º)
Para participar do leilão eletrônico, o interessado
deverá se cadastrar e habilitar no site
www.saraivaleiloes.com.br, e somente após a análise
dos documentos obrigatórios e liberação do login
poderá ofertar os lances. 11º) Compete ao
interessado na arrematação, a verificação do estado
de conservação dos bens, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de
conservação e localização. As alienações são feitas
em caráter "AD-CORPUS", sendo que as áreas
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos
de comunicação, são meramente enunciativas. Caso
as benfeitorias informadas no auto de avaliação não
estejam averbadas na matrícula do imóvel, caberá ao
arrematante sua regularização.12º) No caso de
acordo ou pagamento da dívida (remição), se
requerido após leilão com recebimento de lance, a
leiloeira será remunerada com o correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a
ser pago pelo Executado, na data do acordo ou

remição, e, no caso de Adjudicação, a remuneração
da leiloeira será paga pelo adjudicante, e depositada
antes da assinatura da respectiva carta. Na hipótese
de cancelamento do leilão por motivo de pagamento
da dívida ou acordo após a publicação do edital e
antes do leilão, fica arbitrado os honorários de 2%
sobre o valor da avaliação do bem, a ser custeado
pelo Executado, a título de ressarcimento das
despesas e serviços prestados que antecederam o
leilão. 13º) Nos termos do CPC/15, Art. 887, § 2º e
PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 9º, § 2º,
o presente edital será publicado no site:
www.saraivaleiloes.com.br . 14º) O Tribunal de
Justiça de Minas Gerais reserva-se o direito de
incluir ou excluir bens do leilão. 15º) Os bens que
não receberem ofertas, ficarão disponíveis no site
para repasse e recebimento de lances. 16º) A
arrematação só será concluída após a homologação
pelo MM. Juiz da Vara competente e julgamento de
eventuais recursos. 17º) A Nota de Arrematação será
expedida pela leiloeira após trânsito em julgado de
eventuais recursos e entrega do bem.
18º) Por ordem do Juízo e por força da lei, caso o
devedor não seja encontrado pelo Sr. Oficial de
Justiça, fica pelo presente Edital, intimado do leilão
e dos ônus que lhe serão impostos, referidos no 12º
item. 19º) Ficam desde já intimadas as partes, os
coproprietários, seus cônjuges se casados forem,
Credores Hipotecários ou Fiduciários e credores
com penhoras averbadas. 20º) Após a oferta, o
licitante vencedor fica obrigado ao pagamento da
arrematação e da comissão da leiloeira, e não poderá
por qualquer motivo alegar desistência. Caso tenha
identificado algum vício, deverá realizar os
pagamentos no prazo estabelecido neste edital, e
comprovar nos autos a sua alegação. Após
apreciação e decisão do juiz, os valores poderão ser
restituídos. A desistência sem o cumprimento da
obrigação será considerada "perturbação" ao
leilão.21º) Nos termos do Art. 358 do Código Penal,
quem impedir, perturbar ou fraudar a arrematação
judicial, afastar ou procurar afastar concorrente ou
licitante, por meio de violência, grave ameaça,
fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito à
pena de detenção de dois meses a um ano, ou multa,
além da pena correspondente à violência. Por ordem
deste Juízo,foi expedido o presente Edital em
25/05/2021.

EDITAL DE LEILÃO. PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. 33ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG.
NÚMERO DO PROCESSO:
2834324-49.2014.8.13.0024. EXEQUENTE:
SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCACAO
LTDA. EXECUTADO: ANDREA DE FATIMA
MARTINS. O leilão será exclusivamente eletrônico
e realizado no site www.saraivaleiloes.com.br. O
presente Edital de Leilão e demais informações estão
disponíveis no site ou pelo telefone (31) 3207-3900.
1º LEILÃO: início a partir da inserção do presente
Edital no referido site, com encerramento no dia
12/07/2021 às 17:00 horas. Se não for arrematado no
período do 1ª leilão, imediatamente inicia-se o
período do 2ª leilão.
2º LEILÃO: no dia 29/07/2021 às 14:00 horas inicia
o fechamento do 2º leilão, e os bens que não
receberem ofertas, ficarão disponíveis para repasse e
recebimento de lances.
LANCE MÍNIMO: No 1º leilão será aceito o maior
lanço, com valor igual ou acima da avaliação, e no
2º leilão serão aceitos lances a partir de 60% da
avaliação do bem.
DESCRIÇÃO DO BEM: Automóvel
RENAULT/LOGAN EXP 16, ano de
fabricação/modelo 2009/2010, placa HMI0672,
chassi 93YLSR7AHAJ371480.
AVALIAÇÃO: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: o leilão será aberto para
pagamento somente à vista. Deverá ser realizado
através de depósito judicial, impreterivelmente no
primeiro dia útil subsequente ao leilão, e o
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comprovante deverá ser enviado para a Leiloeira no
e-mail financeiro@saraivaleiloes.com.br na mesma
data, até às 15 horas.
ÔNUS: Veiculo autuado por débito de IPVA,
restrição judicial e desalienação que só será
processada após a emissão de um novo CRV.
OBSERVAÇÃO: Em caso de arrematação, será
levantado o gravame judicial e o produto da
arrematação assegurará a quitação de multa e
impostos.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua Augusto
Gonçalves, 19, Floramar, Belo Horizonte/MG.
CONDIÇÕES DO LEILÃO: Por ordem deste M.M
Juiz, o presente leilão será regido pelo Decreto Lei
21.981/32, Código Penal, CPC, Portaria Conjunta nº
772/PR/2018 e CTN nas seguintes condições:
1º) O Leilão será realizado pela Leiloeira Angela
Saraiva Portes Souza, Matrícula 441 - JUCEMG, a
quem caberá 5% de comissão, na modalidade
"eletrônico", nos termos e condições aqui descritas.
A leiloeira fica autorizada a alternar a sequência de
lotes caso julgue necessário.
2º) A comissão da Leiloeira (5%) será depositada na
integralidade, na data do leilão ou no dia
subsequente, em conta bancária da Leiloeira, que
será informada na confirmação da arrematação, e o
comprovante deverá ser enviado via e-mail até às
15:00 horas da mesma data.

3º) No caso de inadimplemento ou desistência
da arrematação por qualquer motivo, exceto os
previstos em lei, o arrematante não terá direito à
devolução da comissão da Leiloeira, que reterá
o valor correspondente. E, na hipótese de não
pagamento da comissão, a Leiloeira poderá
promover a execução do valor devido nos próprios
autos ou, ainda, levar o título (Auto de
Arrematação) a protesto perante o Cartório
competente (CPC, art. 515, V).
4º) Nos termos da PORTARIA CONJUNTA
772/PR/2018, art. 29, "Não comprovado o depósito
do lance e o pagamento da comissão no prazo
determinado no edital, o leiloeiro público
comunicará o fato ao licitante com maior lance
subsequente, a fim de que este possa exercer seu
direito de opção. Parágrafo único. A aplicação do
disposto no "caput" deste artigo não isenta o licitante
inadimplente do pagamento de multa, se for o caso,
a ser determinado pelo juízo, e da responsabilização
civil e criminal, nos termos do art. 335 do Código
Penal.".
5º) Poderá a Leiloeira inabilitar para participar de
leilão, o licitante que não tenha cumprido com
anteriores obrigações de pagamento e condições, em
arrematação de leilão judicial.

6º) Para participar do leilão eletrônico, o interessado
deverá se cadastrar e habilitar no site
www.saraivaleiloes.com.br, e somente após a análise
dos documentos obrigatórios e liberação do login
poderá ofertar os lances.
7º) Compete ao interessado na arrematação, a
verificação do estado de conservação dos bens, não
podendo o arrematante alegar desconhecimento de
suas condições, características, compartimentos
internos, estado de conservação e localização. As
alienações são feitas em caráter "AD-CORPUS",
sendo que as áreas mencionadas nos editais,
catálogos e outros veículos de comunicação, são
meramente enunciativas.
8º) No caso de acordo ou pagamento da dívida
(remição), se requerido após leilão com recebimento
de lance, a leiloeira será remunerada com o
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação, a ser pago pelo Executado, na data
do acordo ou remição, e , no caso de Adjudicação, a
remuneração da leiloeira será paga pelo adjudicante,
e depositada antes da assinatura da respectiva carta.
Na hipótese de cancelamento do leilão por motivo
de pagamento da dívida ou acordo após a publicação
do edital e antes do leilão, fica arbitrado os
honorários de 2% sobre o valor da avaliação do bem,
a ser custeado pelo Executado, a título de
ressarcimento das despesas e serviços prestados que

antecederam o leilão.
9º) Nos termos do CPC/15, Art. 887, § 2º e
PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 9º, § 2º,
o presente edital será publicado no site:
www.saraivaleiloes.com.br .

10º) O Tribunal de Justiça de Minas Gerais
reserva-se o direito de incluir ou excluir bens do
leilão.
11º) Os bens que não receberem ofertas, ficarão
disponíveis no site para repasse e recebimento de
lances.
12º) A arrematação só será concluída após a
homologação pelo MM. Juiz da Vara competente e
julgamento de eventuais recursos.
13º) A Nota de Arrematação será expedida pela
leiloeira após trânsito em julgado de eventuais
recursos e entrega do bem.
14º) Por ordem do Juízo e por força da lei, caso o
devedor não seja encontrado pelo Sr. Oficial de
Justiça, fica pelo presente Edital, intimado do leilão
e dos ônus que lhe serão impostos, referidos no 8º
item.
15º) Ficam desde já intimadas as partes, os
coproprietários, seus cônjuges se casados forem,
Credores Hipotecários ou Fiduciários e credores
com penhoras averbadas.
16º) Após a oferta, o licitante vencedor fica obrigado
ao pagamento da arrematação e da comissão da
leiloeira, e não poderá por qualquer motivo alegar
desistência. Caso tenha identificado algum vício,
deverá realizar os pagamentos no prazo estabelecido
neste edital, e comprovar nos autos a sua alegação.
Após apreciação e decisão do juiz, os valores
poderão ser restituídos. A desistência sem o
cumprimento da obrigação será considerada
"perturbação" ao leilão.
17º) Nos termos do Art. 358 do Código Penal, quem
impedir, perturbar ou fraudar a arrematação judicial,
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante,
por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem, estará sujeito à pena de
detenção de dois meses a um ano, ou multa, além da
pena correspondente à violência. Por ordem deste
Juízo, foi expedido o presente Edital em 25/05/2021.

BELO VALE

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE BELO VALE/MG JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE
SENTENÇA DECLARATÓRIA DE
INTERDIÇÃO. O MM. Juiz de Direito desta
Comarca de Belo Vale/MG, no uso das atribuições
que lhe confere a lei, etc...faz saber aos que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, tem tramitação legal por esta Secretaria Judicial
os autos de 5000168-18.2019.8.13.0064, Ação de
Interdição requerida por Márcia Cristina Moreno,
RG MG-11.838.856, CPF: 046.837.716-67, em face
de Márcio Antônio Moreno Rosa, oportunidade em
que este Juízo decretou por sentença proferida em
22/04/2020, a interdição de Márcio Antônio Moreno
Rosa, brasileiro, nascido em 20/11/1978, CPF
137.733.606-90, RG: MG-10.244.748, filho de
Joaquim Rosa Ferreira e de Eunice Moreno,
residente em Lajes, zona rural de Belo Vale/MG. A
curatela ora deferida atingirá apenas os direitos de
natureza patrimonial e negocial. E para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, expediu o presente edital que será
publicado no Diário do Judiciário Eletrônico, nos
termos do artigo 1184 do CPC por 03 (três) vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, e afixado no saguão
do Fórum local. Eu, _______________, Luciano
Marison Braga de Castro, Gerente de Secretaria, o
fiz digitar e subscrevi. Belo Vale, 10 de maio de
2021. MM. Juiz de Direito:

COMARCA DE BELO VALE/MG - VARA
ÚNICA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30
DIAS. O Dr. Sérgio Sanches Ambrogi, MM. Juiz de
Direito desta Comarca, no exercício do cargo, na

forma da lei, faz saber aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, perante
este Juízo, tramitam os autos de nº
5000109-93.2020.8.13.0064, Ação de Usucapião,
requerida por Kerley Antônio Cordeiro Oliveira. É o
presente para citar, como de fato cita aos que se
encontram em local incerto e não sabido e eventuais
interessados ausentes, incertos e desconhecidos, para
que tomem conhecimento da presente ação de
Usucapião, e caso queiram, venham contestá-la no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos
termos do art. 344 do CPC, isto é, não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor, tendo
como objeto duas glebas de terra, sendo a gleba 01
constituída de área de 0,3246 ha, perímetro de
255,740 m; a gleba 02 constituída de área de 0,7920
ha, perímetro de 566,080 m, ambas denominadas
"Sítio Alegrete", situadas na localidade de Roças
Novas, Município de Belo Vale, fazendo parte do
terreno usucapiendo, de acordo com a inicial,
memorial descritivo e levantamento planimétrico. E
para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado no
saguão do Fórum local. Eu, , Luciano Marison
Braga de Castro, Gerente de Secretaria, o fiz digitar
e subscrevi. Em Belo Vale, aos 10 de maio de 2021.
O MM. Juiz de Direito:

BETIM

JUSTIÇA GRATUITA - COMARCA DE
BETIM/MG - 2ª VARA CRIMINAL- EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS
PROTETIVAS, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O Dr.
LEONARDO ANTÔNIO BOLINAS FILGUEIRAS,
MM. Juiz de Direito em Substituição na 2ª Vara
Criminal da Comarca de Betim/MG, na forma da
LEI, etc.. FAZ SABER, a todos que virem o
presente Edital ou dele conhecimento tiverem que,
por este Juízo e Secretaria tramita o Pedido de
Medidas Protetivas de nº 0027.20.009.663-7,
requeridas por A.C.M.A. em desfavor de
GUILHERME ALVES DA SILVA, filho de
Marinalva Alves da Silva e Altair Pereira da SIlva,
natural de , e constando dos autos que o requerido
está em local incerto e não sabido, mandou, na
forma da Lei expedir o presente Edital pelo qual
intima GUILHERME ALVES DA SILVA da
CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS em
seu desfavor. transcrita abaixo (decisão):
É o breve relato. DECIDO.
As medidas protetivas de urgência podem ser
concedidas de imediato a concedo: 1) proibição de
aproximação da ofendida, de seus familiares e
testemunhas, fixando o limite mínimo de 100m (cem
metros) de distância entre estes e o agressor; 2)
proibição de contato do agressor com a ofendida,
seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de
comunicação; Caberá à autoridade policial garantir a
proteção, quando necessário, comunicando de
imediato o fato ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário. Sem custas. P.I.C.. Betim, 16 de
Dezembro de 2020. Leonardo Antônio Bolina
Filgueiras - Juiz de Direito. E, para conhecimento de
todos, será fixado e publicado na forma da LEI,
Betim/MG, 26 de Maio de 2021. Eu, Patrícia -
Escrivã Judicial. Leonardo Antônio Bolina
Filgueiras - Juiz de Direito.

COMARCA DE BETIM - MG DILIGÊNCIA
CRIMINAL EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
EVENTUAIS INTERESSADOS OU LESADOS
QUE POSSAM REQUERER RESTITUIÇÃO DE
BEM APREENDIDO - COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS - O DR. JOSÉ ROMUALDO
DUARTE MENDES, MM. JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL, no uso de suas atribuições
legais e na forma da LEI, faz saber a todos que
virem o presente EDITAL ou dele tomarem
conhecimento, que: tramita neste juízo o inquérito
policial nº 0147648-02.2019.8.13.0027 que a Justiça
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Pública move contra JONES FELIPE DOS
SANTOS FARIAS, brasileiro, natural de
Contagem/MG, nascido aos 15.10.1992, filho de
Maria Gomes dos Santos e João Batista de Farias,
portador do RG 18430735. Tem o presente, a
finalidade da INTIMAÇÃO DO ACUSADO, que se
encontra em local incerto e não sabido, para
manifestar interesse na restituição do valor recolhido
a título de fiança, valor de R$1.055,00 (Um mil e
cinquenta e cinco reais), comparecendo na secretaria
no prazo de 15 dias para requerer o de direito. E,
constando dos autos que o acusado atualmente
encontra-se em local incerto e não sabido, mandou
expedir o presente EDITAL. Betim, 26 de maio de
2022. Raimunda Alves Diniz Santos, Escrivã
Judicial.

COMARCA DE BETIM- 2ª VARA CÍVEL-
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. O
Dr. Múcio Monteiro da Cunha Magalhães Júnior,
MM. Juiz de Direito em substituição na 2ª Vara
Cível desta Comarca de Betim, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos
aos quais o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo da 2ª Vara
Cível da Comarca de Betim, Estado de Minas
Gerais, tramitam os autos de nº 0027.12.032.377-2,
ação de Procedimento Comum ajuizada por
CRISTIANO DE ALMEIDA PEREIRA, inscrito no
CPF sob nº103.044.156-18, residente e domiciliado
na rua Bandeirinhas, 253, bairro Bandeirinhas,
Betim/MG, representada(as) (os) pelo(a) seu/sua
Procurador(a), Dr(a). Ednílson Rodrigues Alcantara,
OAB/MG 69.154, em face de ESPÓLIO DE
ANTÔNIO MARCOS MARTINS DE JESUS e
JOSÉ GERALDO DOS REIS, CPF:
659.944.936-00. Faz saber ainda, nos termos do
presente Edital, que fica(m) o(s) réu(s) JOSÉ
GERALDO DOS REIS, CPF: 659.944.936-00, o(s)
quali(s) se encontra(m) em lugar incerto e não
sabido, devidamente intimado(s) para no prazo de 15
(quinze) dias, providencie a escritura pública do
imóvel rural constituído de 20.000m2 (vinte mil
metros quadrados), no lugar denominado "Fazenda
Gorduras", cidade de Betim/MG, matrícula 97.064 e
proceda com seu registro junto ao Cartório de
Registro de Imóveis. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém
possa alegar ignorância mandou expedir o presente
Edital que será publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade de Betim, Estado de Minas
Gerais, aos 26 dias do mês de maio de 2021. Eu,
Carla Rodrigues de Rezende, Gerente de Secretaria
em substituição, o digitei e subscrevi por ordem do
MM. Juiz de Direito em substituição, Dr. Múcio
Monteiro da Cunha Magalhães Júnior.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE BETIM - MG - 1ª VARA DE
FAMÍLIA, SUCESSÕES E AUSÊNCIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS -
JUSTIÇA GRATUITA - O Dr. GUSTAVO CHEIK
DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, MM. Juiz de Direito
da Secretaria da 1ª Vara de Família, Sucessões e
Ausências, da Comarca de Betim, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo está em
curso os autos nº 5006750-48.2019.8.13.0027, ação
de AÇÃO ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº
5.478/68 C/C GUSRDA, promovida por JONATA
RODRIGO CORREIA DOS SANTOS, em trâmite
por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família,
Sucessões e Ausências, que autorizou a expedição
de Edital para citação de ANCELMO FERNANDES
DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob nº
075.300.676-64, portador da CI MG-14.176.957,
atualmente em local incerto e não sabido, para
querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze)
dias, ficando advertido de que não sendo contestada
a presente ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para

que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e ninguém possa alegar ignorância
mandou expedir o presente Edital, que será
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, 27 de
abril de 2021. Eu, TÂNIA LÚCIA OLIVEIRA
MOREIRA MALTA, Gerente de Secretaria, o fiz
digitar e subscrevo, por ordem do MM. Juiz de
Direito, Dr. Gustavo Cheik de Figueiredo Teixeira.
(assinado digitalmente)

USTIÇA GRATUITA - COMARCA DE
BETIM/MG - EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo
de 10 (dez) dias. Prazo de 15 (quinze) dias para
contestar. A Dra. Simone Torres Pedroso, MMª.
Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude e
de Execuções Penais da Comarca de Betim/MG, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER, que pelo presente
fica o Sr. VALDEMIR DE JESUS, que se encontra
em lugar incerto e não sabido, devidamente citado
para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste,
querendo, sobre a AÇÃO ORDINÁRIA PARA
APLICAÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO de
seus filhos S.E.P.D.J. e D.L.D.P.D.J., requerido pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
conforme autos nº 0045188-97.2020.8.13.0027, em
trâmite por este Juízo (Vara da Infância e
Juventude), ficando o mesmo cientificado de que
podera oferecer resposta escrita, indicando as provas
a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de
testemunhas e documentos. E, ainda, caso não tenha
possibilidade de constituir advogado, sem prejuízo
do próprio sustento e de sua família, poderá requerer
na Secretaria da Infância e da Juventude de BETIM
que lhe seja nomeado defensor público ou advogado
dativo (art. 159 do ECA). Betim 26 de maio de 2021
Eu, Desiré Motta Barrote Silva - Gerente de
Secretaria Dra. Simone Torres Pedroso - Juíza de
Direito.

COMARCA DE BETIM - SECRETARIA DA 4ª
VARA CÍVEL EDITAL DE CITAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - com prazo de 20 (vinte) dias. O Dra.
Vanessa Torzeczki Trage, MMa. Juíza, da 4ª Vara
Cível desta Comarca de Betim/MG, na forma da lei,
etc... Faz saber aos que o presente virem ou dele
conhecimento tiverem, expedido dos Autos de
Processo n.: 5014561-64.2016.8.13.0027, [CÍVEL]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7), em que
figura como requerente, GILBERTO APARECIDO
DE SOUZA - ME e, como requerido RITA
MARIANA DA SILVA BATISTA. Tem o presente
a finalidade de CITAR, como de fato cita a
requerida, RITA MARIANA DA SILVA BATISTA,
que se encontra em local incerto e não sabido, para
todos os termos da ação proposta e para, querendo,
contestá-la, no prazo de 15 (quinze) dias,
esclarecendo que, não sendo contestada, nesse prazo,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial. Fica desde já, ciente de que,
em caso de revelia, lhe será nomeado curador
especial. Adv. JESSICA ROCHA RESENDE - OAB
MG148055 e ADAO FERREIRA DA SILVA -
OAB MG54602. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e não seja alegada
ignorância, expede-se o presente que será publicado
e afixado no local de costume, na forma da lei.
Betim, 26 de maio de 2020. Eu, Escrivão Judicial, o
fiz digitar e subscrevi.

Processo Eletrônico n.º:
5009829-98.2020.8.13.0027
Classe: Recuperação Judicial
Assunto: Recuperação Judicial
Autor: GERAIS LOG TRANSPORTES
EIRELI - EPP; RODOREAL TRANSPORTES
LTDA; RODOREAL TRANSPORTES LTDA
(FILIAL); RODOREAL LOGISTICA EIRELI -
EPP; RODOREAL LOG TRANSPORTES LTDA -
ME
EDITAL PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS/CREDORES - PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL GERAIS LOG

TRANSPORTES EIRELI - EPP; RODOREAL
TRANSPORTES LTDA; RODOREAL
TRANSPORTES LTDA (FILIAL); RODOREAL
LOGISTICA EIRELI - EPP; RODOREAL LOG
TRANSPORTES LTDA - ME - TODOS EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO n.º
5009829-98.2020.8.13.0027. O DR. TAUNIER
CRISTIAN MALHEIROS LIMA, MM.º JUIZ DE
DIREITO da Vara Empresarial, da Fazenda Pública
e Autarquias, de Registros Públicos e de Acidentes
do Trabalho da Comarca de Betim, do Estado de
Minas Gerais, na forma da lei etc., FAZ SABER, a
TODOS OS INTERESSADOS E CREDORES, que
perante este Juízo e Secretaria tramitam os autos da
Recuperação Judicial requerida por GERAIS LOG
TRANSPORTES EIRELI - EPP, RODOREAL
TRANSPORTES LTDA, RODOREAL
TRANSPORTES LTDA (FILIAL), RODOREAL
LOGISTICA EIRELI - EPP e RODOREAL LOG
TRANSPORTES LTDA - ME. Assim, a teor do
parágrafo único do artigo 53 da Lei n.º 11.101, de
2005, foi recebido o plano de recuperação judicial,
ficando à disposição dos credores e interessados o
seu inteiro teor, mediante consulta processual ao
sistema PJe (ID's n.º 901324810 e 901489802).
Ficam os interessados/credores advertidos de que
têm o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação
do presente edital, para apresentação de eventuais
objeções, na forma dos artigos 53, parágrafo único, e
55 da Lei n.º 11.101, de 2005. A cópia digitalizada
do Plano de Recuperação Judicial também poderá
ser obtida mediante solicitação dirigida ao e-mail da
Administração Judicial,
credor@colnagocabral.com.br. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados. Será o
presente edital afixado e publicado na forma da Lei.
Betim/MG, 10 de março de 2021. Eu, Lenine Batista
de Oliveira, o subscrevo e assino por ordem do MM.
Taunier Cristian Malheiros Lima.

BOA ESPERANÇA

COMARCA DE BOA ESPERANÇA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO. PRAZO 15 DIAS. O Exmo Dr
FABIANO TEIXEIRA PERLATO, Juiz de Direito
desta 1ª Vara Cível/Crime/VEC da Comarca de Boa
Esperança, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício de seu cargo na forma da lei, etc. FAZ
SABER aos que virem o presente edital ou dele
tiverem notícia que por este Juízo e respectiva
Secretaria se processam em seus regulares termos os
autos do processo de execução penal SEEU nº
4400035-67.2020.8.13.0071, onde figura como
executado(a) RALPH JOSÉ VARGAS. Pelo
presente INTIMA RALPH JOSÉ VARGAS,
brasileiro(a), nascido(a) aos 23/07/1988, filho(a) de
Marlene Batista Vargas e Sebastião Batista Vargas,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que
compareça na Audiência de admonitória designada
para o dia 02/06/2021, às 15:40 horas, no Fórum
Local. Intime-se o reeducando para comparecimento
em Juízo, no dia e hora designados, nos termos do
art. 4º da Portaria n. 6.414/CGJ/2020 e do art. 13,
§4º, da Portaria Conjunta n. 1025/PR/2020. Caso o
reeducando possua advogado constituído, poderá
optar pela participação na audiência através do
escritório de seu Defensor, devendo comunicar ao
Juízo, em tal hipótese, com antecedência mínima de
48 (quarenta e oito) horas. Sem prejuízo, fica
também intimado o sentenciado para, no prazo de
5(cinco) dias, constituir novo procurador nos autos.
Caso não tenha condições de contratar advogado
particular, deverá informar se deseja a assistência da
Defensoria Pública, E para que ninguém possa
alegar ignorância e que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, expediu-se o presente Edital,
que, afixado no local de costume, e publicado uma
vez pela Imprensa Oficial. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Esperança - MG, aos 26
de maio de 2021. Eu Maísa Reis, Gerente de
Secretaria, digitei e subscrevi. FABIANO
TEIXEIRA PERLATO - JUIZ DE DIREITO.
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COMARCA DE BOA ESPERANÇA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 15 DIAS. O Excelentíssimo
Doutor FABIANO TEIXEIRA PERLATO, Juiz de
Direito desta 1ª Vara da Comarca de Boa Esperança,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que
virem o presente edital ou dele tiverem notícia que
por este Juízo e respectiva Secretaria se processam
em seus regulares termos os autos do processo
criminal nº 0071.19.001087-7 em que figura como
réu RONALDO BENEDITO MARQUES. Pelo
presente CITA o réu RONALDO BENEDITO
MARQUES, filho de Maria Silvana Marques e
Sebastião Jose Marques, nascido em 28/02/1997,
atualmente em lugar incerto e não sabido, dos
termos da denúncia ofertada pelo Ministério Publico
Estadual, bem como para responder a acusação, por
escrito, no prazo de 10 dias através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação. Na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado,
declarada expressamente essa situação, ou a não
apresentação da resposta escrita, ensejará a
nomeação de Defensor Publico ou dativo para sua
defesa. E, para que ninguém possa alegar ignorância
e chegue ao conhecimento de todos os interessados,
expediu-se o presente Edital, que, afixado no átrio
desta Secretaria, e publicado uma vez pelo Diário
Judiciário Eletrônico (DJE). Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Boa Esperança - MG, aos 26
de maio de 2021. Eu, Maisa Reis ¿ Gerente de
Secretaria, escrevi.

FABIANO TEIXEIRA PERLATO
JUIZ DE DIREITO

BONFINÓPOLIS DE MINAS

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Bonfinópolis de Minas, Estado de Minas Gerais,
Dr. Ricardo Jorge Bittar Filho, torna pública a
realização de LEILÃO JUDICIAL, exclusivamente
ON-LINE, através do site www.leiloesceruli.com.br,
do(s) bem(ns) penhorado(s) nos autos da Execução
abaixo especificada, nos termos dos arts. 22 e 23, da
LEF, c/c art. 886, do CPC, e tendo em vista as
medidas previstas na Resolução nº 236/CNJ, de
13/07/2016.
PROCESSO: 0079268-05.2009.8.13.0082
EXEQUENTE: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXECUTADO: CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS DE BONFINÓPOLIS DE MINAS
I- DATA, HORÁRIO E LOCAL
1º Leilão: 30/08/2021 - 13:00 HORAS.
2º Leilão: 20/09/2021 - 13:00 HORAS.
Local: Leilão exclusivamente ON-LINE:
www.leiloesceruli.com.br
Leiloeiro: Flávio Duarte Ceruli - JUCEMG 496
Telefones: (34) 3814-2286 e (34) 99924-8692.
E-mail: leiloes@leiloesceruli.com.br
Os leilões serão realizados exclusivamente na
modalidade ON-LINE (eletrônica) através do site
www.leiloesceruli.com.br - com encerramento nas
datas e horários acima especificados - onde os
interessados deverão habilitar-se antecipadamente
para efetuar lances por meio eletrônico, bem como
acompanhar os leilões em tempo real.
II - OBJETO DA HASTA
DESCRIÇÃO DOS BENS:
IMÓVEL RURAL SEM BENFEITORIAS
SITUADO NA FAZENDA CONFINS, NO
MUNICÍPIO DE RIACHINHO/MG, COMARCA
DE BONFINÓPOLIS DE MINAS/MG, COM
ÁREA TOTAL DE 43,50 HA, COM DIVISAS,
MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES CONSTANTES
NA MATRÍCULA 3041 DO C.R.I DE
BONFINÓPOLIS DE MINAS.
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 174.000,00

Lance Mínimo:
1º Leilão: R$ 174.000,00
2º Leilão: R$104.400,00 - 60% do valor de
avaliação.
ÔNUS:
AV1/3041 - Hipotecas de 1º e 2º graus em favor do
Banco do Brasil S/A.
III - OBSERVAÇÕES
1. Na contagem dos prazos deste edital serão
computados somente os dias úteis (art. 219, do
CPC).
2. O leiloeiro adotará providências para ampla
divulgação da alienação (art. 887, caput, do CPC),
inclusive na rede mundial de computadores (art. 884,
I, c/c 887, § 2º, ambos do CPC), sendo
providenciada pelo juízo a afixação do edital no
local de costume e sua publicação, nos termos do art.
22, da Lei nº 6.830/1980, dispensada, em face da
especialidade, a publicação em jornal local, prevista
no art. 887, § 3º, do CPC.
3. Até o dia anterior ao leilão, o leiloeiro estará
disponível para prestar aos interessados os
esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o
funcionamento do leilão (art. 14, § 2º, da Resolução
nº 236/2016-CNJ), encaminhando ao juízo omissões
porventura detectadas e, ainda, expor aos
pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias
(art. 884, III, do CPC).
4. Os bens serão vendidos no estado de conservação
em que se encontrarem, incumbindo aos interessados
a prévia verificação de suas condições (art. 18, da
Resolução nº 236/2016-CNJ). Correrão por conta do
arrematante as despesas e os custos relativos à
desmontagem, remoção, transporte e transferência
patrimonial dos bens arrematados. (art. 29, da
Resolução nº 236/2016-CNJ).
5. Nem todos os interessados podem arrematar.
"Pode oferecer lance quem estiver na livre
administração de seus bens, com exceção: I - dos
tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos
administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens
confiados à sua guarda e à sua responsabilidade; II -
dos mandatários, quanto aos bens de cuja
administração ou alienação estejam encarregados; III
- do juiz, do membro do Ministério Público e da
Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de
secretaria e dos demais servidores e auxiliares da
justiça, em relação aos bens e direitos objeto de
alienação na localidade onde servirem ou a que se
estender a sua autoridade; IV - dos servidores
públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos
da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob
sua administração direta ou indireta; V - dos
leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja
venda estejam encarregados; VI - dos advogados de
qualquer das partes." (art. 890, do CPC).
6. Devem ser observadas as preferências na
arrematação. 6.1. "É reservada ao coproprietário ou
ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições"
(art. 843, § 1º, do CPC). 6.2. No caso de
concorrência entre o cônjuge e outros membros da
família, dispõe o CPC: "Se houver mais de um
pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e,
no caso de igualdade de oferta, terá preferência o
cônjuge, o companheiro, o descendente ou o
ascendente do executado, nessa ordem." (art. 892, §
2º, do CPC). 6.3. Além disso, "Se o leilão for de
diversos bens e houver mais de um lançador, terá
preferência aquele que se propuser a arrematá-los
todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que
não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e,
para os demais, preço igual ao do maior lance que,
na tentativa de arrematação individualizada, tenha
sido oferecido para eles." (art. 893, do CPC). 6.4. No
caso de bem tombado, a União, os Estados e os
Municípios terão, nessa ordem, o direito de
preferência na arrematação em igualdade de oferta
(art. 892, § 3º, do CPC).
7. Se o leilão incidir sobre mais de um bem do
executado, "Será suspensa a arrematação logo que o
produto da alienação dos bens for suficiente para o
pagamento do credor e para a satisfação das

despesas da execução." (art. 899, do CPC).
8. No caso de bem indivisível, a quota-parte a ser
reservada para o coproprietário ou cônjuge, que não
sejam parte na execução, é calculada sobre o valor
da avaliação, não o da arrematação. Desse modo,
"Não será levada a efeito expropriação por preço
inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja
incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge
alheio à execução, o correspondente à sua
quota-parte calculado sobre o valor da avaliação."
(art. 843, § 2º, do CPC).
9. Não havendo interessados no primeiro, será
realizado um segundo leilão, também na modalidade
ON-LINE (art. 886, V, do CPC), objetivando a
alienação pelo maior lance, vedada a oferta de preço
vil, considerado aquele abaixo de 60% (sessenta por
cento) do valor da avaliação (art. 891, do CPC).
10. Tratando-se de imóvel de incapaz, caso não
alcançado pelo menos 80% (oitenta por cento) do
valor da avaliação, será adotado o procedimento
previsto no art. 896, do CPC.
11. O pagamento deverá ser realizado de imediato, à
vista, pelo arrematante, seja por meio eletrônico ou
por depósito judicial (art. 892, caput, do CPC). 11.1.
Recebendo, o leiloeiro, o produto da alienação (art.
884, IV, do CPC), deverá providenciar tal depósito
dentro de 1 (um) dia, bem como prestar contas nos 2
(dois) dias subsequentes ao depósito (art. 884, V, do
CPC). O pagamento da arrematação, "recebido (...)
pelo leiloeiro, (...) pode ser feito por meio de cheque
(...). O apregoador poderá, no entanto, caso tenha
razões plausíveis, acautelar-se no recebimento de
cheques. Para tanto, pode pedir garantias e, até
mesmo, se possível, solicitar do banco confirmação
de saldo". O cheque deverá ser de titularidade do
arrematante. 11.2. Em conformidade com o artigo
895 do CPC, serão aceitas propostas para
arrematação do bem em prestações, cabendo ao
arrematante o pagamento mínimo de 30% a título de
sinal e o restante em até 06 parcelas mensais e
consecutivas, que serão corrigidas pelo índice legal,
garantido por caução idônea, quando se tratar de
móveis e por hipoteca do próprio bem, quando se
tratar de imóveis. A proposta para pagamento à
vista, em igualdade de valores, sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado. (art.
895, inciso II, § 7º CPC).
12. Sem prejuízo de aplicação do disposto no art.
903, § 6º, do CPC, havendo indício de conluio entre
o arrematante e a parte executada, com o intuito de
tumultuar o processo e obstar a venda do bem, deve
ser efetuada a comunicação ao Ministério Público
Federal, para que adote as providências necessárias à
apuração dos fatos, uma vez que constituem
violência ou fraude em arrematação judicial:
"impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante,
por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem. Pena: detenção, de dois
meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência." (art. 358, do Código
Penal).
13. Cabe ao arrematante, ainda, o pagamento da
comissão do leiloeiro, arbitrada em 5% (cinco por
cento) do valor da arrematação (art. 7º, da Resolução
nº 236/2016-CNJ, e art. 880, § 1º, art. 884, parágrafo
único, art. 886, II, art. 901, § 1º, todos do CPC).
13.1. Na hipótese de adjudicação, cabe ao(s)
adjudicante(s) o pagamento da comissão do
leiloeiro, arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor
de avaliação dos bens. 13.2. Na hipótese de acordo
ou remição após realizada a alienação (art. 7º, § 3º,
da Resolução nº 236/2016-CNJ), é devido pela
executada o pagamento da comissão do leiloeiro, no
valor de 5% sobre a avaliação do bem. 13.3. Na
hipótese de acordo, ou remição entre a publicação do
edital e a realização da hasta pública, é devido pela
executada o pagamento de 2% sobre o valor de
avaliação do bem, a título de despesas com
divulgação, que deverá ser pago ao leiloeiro.
14. O arrematante também é responsável pelo
pagamento das despesas com remoção, guarda e
conservação, nos casos em que bens estiverem
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depositados no pátio do leiloeiro. O valor das
despesas estará disponível no site do leiloeiro para
ciência dos arrematantes. 14.1. Tais despesas
poderão ser deduzidas do produto da arrematação, se
superior ao crédito da exequente (art. 7º, § 4º, da
Resolução nº 236/2016-CNJ). A viabilidade de
expedição de alvará para levantamento, em favor do
executado, de saldo porventura ainda existente (art.
907, do CPC), somente será analisada após
realizados os pagamentos acima indicados. 14.2.
Caso não cheguem a ocorrer ou se forem negativas
as hastas e o bem constrito liberado em favor do
executado, esse não estará dispensado de ressarcir as
despesas com a remoção, guarda e conservação dos
bens, inclusive se, depois da remoção, sobrevier
substituição da penhora, conciliação, pagamento,
remição ou adjudicação (art. 7º, § 7º, da Resolução
nº 236/2016-CNJ), podendo o leiloeiro reter os bens
em seu poder até que o pagamento devido seja
efetuado (art. 708, do Código Civil, e art. 40, do
Decreto nº 21.981/1932). 14.3. Devidamente
intimado, e se decorrido o prazo de 30 dias o
executado não retirar o bem constrito do pátio do
leiloeiro, mediante as condições descritas no item
13.2, será caracterizado abandono do bem e o
mesmo será dado em pagamento ao leiloeiro.
15. Em se tratando de imóvel, os créditos de que
trata o art. 130 do Código Tributário Nacional
sub-rogar-se-ão sobre o respectivo preço, não
ficando o adquirente responsável por quaisquer
tributos devidos até a data da alienação, nem quando
o preço for insuficiente para cobrir o débito
tributário. A ordem de preferência no recebimento
dos créditos observará os arts. 186 e 187 do Código
Tributário Nacional.
16. Tendo em vista a natureza propter rem dos
débitos referentes ao condomínio (art. 1.345, do
Código Civil) e "o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
arrematante de imóvel em condomínio é responsável
pelo pagamento das despesas condominiais
vencidas, ainda que estas sejam anteriores à
arrematação", os interessados ficam desde já
advertidos de que deverão diligenciar previamente
junto ao imóvel objeto das hastas a fim de verificar
eventual ocorrência de ocupação e, ainda, de débitos
condominiais, com os quais arcarão os arrematantes
(art. 23, § 2º, da Lei nº 6.830/1980).
17. Em se tratando de bem móvel, ocorrerá a
"aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único,
do CTN" e serão observadas as preferências
descritas nos arts. 186 e 187, ambos dos CTN. No
caso de automotores, "Todas as pendências
incidentes sobre o veículo (taxa de licenciamento,
multas por infração de trânsito, IPVA e seguro
obrigatório) relativas ao período anterior à
arrematação, poderão sub-rogar-se no preço pago
(...), sendo descabida a exigência de tais valores
diretamente ao adquirente, que, como já explicitado,
recebe o veículo livre de quaisquer ônus ou
pendências.".
18. Não sendo efetuados os depósitos, o leiloeiro
comunicará os lances imediatamente anteriores, para
que sejam submetidos à apreciação do juiz (art. 26,
da Resolução nº 236/2016-CNJ).
19. O auto de arrematação será lavrado de imediato
(art. 901, caput, do CPC), mas a ordem de entrega
do bem móvel ou carta de arrematação do imóvel e
respectivo mandado de imissão serão expedidos
apenas depois de efetuado o depósito, inclusive da
comissão do leiloeiro, e recolhidas as custas de
arrematação (art. 901, § 1º, do CPC), mas não antes
de 10 (dez) dias (art. 903, §§ 2º, 3º e 5º, I, do CPC)
depois de aperfeiçoada a arrematação (art. 903,
caput, do CPC) e, no caso de imóvel, também
comprovado nos autos o pagamento do imposto de
transmissão (art. 901, § 2º, do CPC).
IV - ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS
1. Caso não encontrado(s), ficam desde já intimados
o(s) devedor(es) quanto às condições, datas e
horários de realização da(s) hasta(s), bem como da
(re)avaliação do(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s)
(art. 889, parágrafo único, do CPC).

2. Ficam intimados, ainda, se não localizados, o
cônjuge do devedor (art. 842, do CPC) e ainda o: a)
coproprietário de bem indivisível; b) proprietário e
titular de direito quando a penhora recair sobre bens
gravados com direitos ou sobre esses próprios
direitos, quais sejam: usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de
direito real de uso, além de penhor, hipoteca,
anticrese, alienação fiduciária, penhora
anteriormente averbada; c) cessionário, promitente
comprador ou vendedor, quando a promessa de
cessão ou de compra ou de venda são registradas; d)
União, Estado e Município, no caso de alienação de
bem tombado (arts. 804 e 889, II a VIII, do CPC).
3. Aos participantes da hasta pública e partes na
execução fiscal é defeso alegar desconhecimento das
cláusulas deste Edital para se eximirem das
obrigações geradas.
4. O Leiloeiro poderá fazer divulgação através de
emissoras de rádio local, não podendo o custo da
divulgação ser excessivo em relação ao proveito
possível de se obter com a mesma.
Bonfinópolis de Minas/MG, 24 de maio de 2021.
Dr. Ricardo Jorge Bittar Filho
Juiz de Direito
Vara Única da Comarca de Bonfinópolis de
Minas/MG

BOTELHOS

COMARCA DE BOTELHOS-MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO SENTENÇA - JUSTIÇA PÚBLICA.
PRAZO DE 05 DIAS. A MM. Juíza de Direito da
Comarca de Botelhos - MG, FAZ SABER a todos os
que virem o presente Edital que, perante este Juízo
tramita os autos Ação Penal nº 0084 09 11167-9 em
que é Vítima: D.R.P e Réu: Vagner Silva de
Oliveira, brasileiro, filho de José Valentim de
oliveira e Maria Aparecida da Silva, que se encontra
atualmente, em lugar incerto e não sabido. Assim,
tem o presente a finalidade de INTIMAR VAGNER
SILVA DE OLIVEIRA acerca da r. sentença de
fls.27/29 dos autos supramencionados, que declarou
a prescrição intercorrente da pretensão executória e,
por conseguinte, extingo o feito, com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC c/c art.40,
§4º da LEF. E, para que chegue ao conhecimento
público, expediu-se o presente edital, que será
afixado no átrio do Fórum local e publicado no
Diário Judicial Eletrônico. Botelhos, 26 de maio de
2021. Larissa de Carvalho Santa Rosa, Juíza de
Direito Substituta. Jéssica Mayris Martins de
Almeida - Escrivã Judicial.

BRASÍLIA DE MINAS

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE BRASÍLIA DE MINAS - Edital de
CITAÇÃO - PRAZO - 20 DIAS- JUSTIÇA
GRATUITA - Eduardo Ferreira Costa- Juiz de
Direito desta Cidade e Comarca de Brasília de
Minas, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei,
etc.. Faz saber a todos quantos o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Secretaria tramita a ação de Indenização ,
autos 5001250-81.2020.8.13.0086, requerida por
VIVIANE PEREIRA SANTOS, brasileira, solteira,
secretária, RG MG-18.054.906, filha de José
Vicente Pereira da Silva e Joaninha dos Santos
Mendes, residente e domiciliada na Região de PA
Carlito Maia, área rural de Japonvar - MG, CEP
39335-000,por sua procuradora Nataly Mendes
Ribeiro OAB/MG 20282. E, por meio deste CITE a
ré STAR MAGAZINE IMPORTADORA
EIRELI,inscrito sob o CNPJ 30.769.559/0001-41,
com sede na Rua de Morais, Nº 2110, Conjunto 712,
Bairro/Distrito Campo Belo, Município São
Paulo-SP, CEP 04.617-007, para que fique ciente
dos termos da inicial e querendo contestar o prazo é
de 15 (quinze) DIAS, a constar desta citação,
esclarecendo que não sendo contestada ação dentro

do prazo legal, presumir-se-ão, como verdadeiros, os
fatos articulados pelo autor na inicial, conforme art.
285 do CPC. O presente editado que será publicado
no Örgão 0ficial do Estado de Minas Gerais, e
afixado cópia no lugar de costume, na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade, aos vinte e seis (26)
dias do mês de maio (5) de dois mil e vinte e um
(2021). Eu,(aa) Leonardo Botelho Escobar, Gerente
de Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Brasília de
Minas-MG, o assino. (aa). Eduardo Ferreira Costa -
Juiz de Direito da 2º Vara.

COMARCA DE BRASÍLIA DE MINAS - 2ª Vara
Cível, Crime e VEP - Edital de CITAÇÃO - PRAZO
- 20 DIAS-JUSTIÇA GRATUITA - Faz saber a
todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente GISELE
SANTOS DE SOUZA NOBRE, filha de Uziel
Pereira Souza e Solange Pereira dos Santos Souza,
residente e domiciliado em LOCAL INCERTO E
NÃO SABIDO que nesta Secretaria tramita, por
meio de Processo Judicial Eletrônico, uma ação de
Divórcio nº. 0007673-79.2019.8.13.0086 e, por meio
deste, cita-a para todos os termos da inicial e,
querendo, no prazo de quinze dias, apresentar
contestação, ciente de que não o fazendo
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial. Fica, ainda, ciente de que o
prazo fluir-se-á a partir da juntada do edital aos
autos e, para que não alegue ignorância, e chegue ao
conhecimento de todos, mandou expedir o presente
edital, que será publicado no órgão Oficial do Estado
Minas Gerais, e afixado cópia no lugar de costume,
na forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade, aos
vinte e seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e
um. Eu,(aa) Leonardo Botelho Escobar, Gerente de
Secretaria. (aa) Eduardo Ferreira Costa - Juiz de
Direito.

BRUMADINHO

COMARCA DE BRUMADINHO- JUSTIÇA
GRATUITA- EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO
DE 15 DIAS. A Dra. RENATA NASCIMENTO
BORGES, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível,
Criminal e da VEC da Comarca de Brumadinho,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Judicial, correm seus trâmites legais,
autos de Medida Protetiva de Urgência nº
0011162-78.2020.8.13.0090, que tem como
requerido WILLIAN CESAR EVANGELISTA,
brasileiro, nascido em 09/05/1995, filho de Atamar
Dutra Evangelista e Valdete de Almeida
Evangelista, estando atualmente em LUGAR
INCERTO E NÃO SABIDO. Pelo presente
EDITAL, fica INTIMADO o requerido, WILLIAN
CESAR EVANGELISTA, das medidas protetivas
aplicadas ao agressor: afastamento imediato do lar
conjugal, proibição de aproximação da ofendida e
testemunhas, fixando o limite mínimo de 100m (cem
metros) de distância, além de não manter com elas
qualquer contato, seja por que meio for. O
descumprimento da medida implicará a decretação
de sua prisão preventiva. E, para que ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que
será afixado e publicado na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Brumadinho,
Secretaria da 2ª Vara, aos 26 de Maio de 2021. Eu,
a) Flaviana Luzia Souza, Escrivã Judicial, o digitei e
subscrevi. a) Renata Nascimento Borges, Juíza de
Direito.

CACHOEIRA DE MINAS

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Cachoeira de Minas - MG - Vara Única
- Edital de Citação com Prazo de 20 dias - Justiça
Gratuita - Saibam todos quantos o presente
edital de citação virem que perante o Juízo da Única
Vara da Comarca de Cachoeira de Minas, corre uma
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Ação de Usucapião, autuada sob o nº
5000136-40.2021.8.13.0097, requerido por
CUSTÓDIA MARIA PEREIRA e OUTRO (S). A
ação tem por objeto uma área urbana de 200,00m²
(Duzentos metros quadrados), localizado na Rua
Cassiano Rosa, nº 161 - Bairro Santa Bárbara,
Conceição dos Ouros/MG, com as seguintes
dimensões e confrontações: Partindo-se do vértice 1
com coordenadas X=417489.1846 e
Y=7520981.0240, seguindo com azimute 22°42'29"
e distância 20.000m chega-se ao vértice 2 com
coordenadas X=417496.9053 e Y=7520999. 4737,
confrontando com José Benedito de Carvalho. Deste
com azimute de 116°46'12" e distância 10.000m
chega-se ao vértice 3 com coordenadas
X=417505.8335 e Y=7520994.9696, confrontando
com Adair Marcos de Oliveira. Deste com azimute
de 202°42'28" e distância 20.000m chega-se ao
vértice 4 com coordenadas X=417498.1128 e
Y=7520976.5199, confrontando com Marcia Luiza
Rocha Mendes. Deste com azimute de 296°46'12" e
distância 10.000m chega-se ao vértice 1, ponto
origem deste memorial, confrontando com Rua
Cassiano Rosa. Assim, por meio do presente edital,
ficam eventuais interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação acima mencionada e de que
têm o prazo de 15 (quinze) dias úteis para contestar
o pedido, caso queiram fazê-lo. Ficam cientificados,
também, de que, não contestando o feito no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelos autores na petição inicial.
Para conhecimento de todos, publica-se o presente
no órgão oficial. Cachoeira de Minas, 26 de maio de
2021. Almir Prudente dos Santos, Juiz de Direito

Comarca de Cachoeira de Minas - MG - Vara Única
- Edital de Citação - Prazo de 20 dias - Justiça
Gratuita - Saibam todos quantos o presente edital de
citação virem que perante o Juízo da Única Vara da
Comarca de Cachoeira de Minas, corre uma Ação de
Execução de Alimentos, autuada sob o nº 0097 17
001704-6 / 0017046-72.2017.8.13.0097 requerida
por J. P. DE S. R. representada por sua mãe T. S. R.
contra NILTON CÉSAR REZENDE, brasileiro, com
endereço na Rua Des. DécioMendes Pereira, nº 22,
VE - Bairro Rosantilante - Osasco/SP, e que foi
requerida a citação do mesmo para pagar a quantia
equivalente a R$ 1.011,63 (um mil, onze reais,
sessenta e três centavos), provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de fazê-lo, no prazo de
03 dias, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil,
conforme prevê o disposto no art. 911 c/c artigo 528
do CPC, conforme determinou o respeitável
despacho inicial de fls. 12 cujo teor é o seguinte:
Despacho Inicial, 1-Processar em segredo de justiça
(NCPC, artigo 189, inciso II) e com os benefícios da
Assistência Judicial Gratuíta (fl.08); 2- Cite-se os
executados para, em 03 (três) dias, pagarem o
débito, inclusive as prestações que se vencerem no
curso do processo, provarem que o fez ou
justificarem a impossibilidade de efetuá-lo (NCPC,
artigo 528), sob pena de serem decretada a sua
prisão, pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, além
de serem protestado o título judicial (artigo 528,
§§1º ao 7º); ... P.I.C. Cachoeira de Minas/MG, 29 de
novembro de 2017, Almir Prudente dos Santos, Juiz
de Direito - Vara Única. Assim, fica o executado
CITADO para pagar o débito, inclusive as
prestações que se vencerem no curso do processo,
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
efetuá-lo (NCPC, artigo 528), sob pena de ser
decretada a sua prisão pelo prazo de 01 (um) a 03
(três) meses, além de ser protestado o título judicial
(artigo 528, §§1º ao 7º). Para conhecimento de
todos, especialmente dos interessados, publica-se o
presente no Diário Oficial. Cachoeira de Minas, 26
de maio de 2021. Almir Prudente dos Santos, Juiz de
Direito

Comarca de Cachoeira de Minas - MG - Vara Única
- Edital de Citação com Prazo de 20 dias - Justiça
Gratuita - Saibam todos quantos o presente edital de

citação virem que perante o Juízo da Única Vara da
Comarca de Cachoeira de Minas, corre uma Ação de
Usucapião, autuada sob o nº
5000464-04.2020.8.13.0097, requerido por
DANIELA GONÇALVES DA COSTA. A ação tem
por objeto uma área rural, com área total de
5,7338ha - 2,36 alq, no local denominado "Serra
Boa Vista", localizado no Bairro dos Leites, zona
rural de Conceição dos Ouros/MG, com as seguintes
dimensões e confrontações: Partindo-se do vértice 1
com coordenadas X=416423.5729 e
Y=7512634.1755, seguindo com azimute 130º23'51"
e distância 63.374m chega-se ao vértice 2 com
coordenadas X=416471.8366 e Y=7512593.1036.
Deste com azimute de 130º54'50" e distância
38.353m chega-se ao vértice 3 com coordenadas
X=416500.8200 e Y=7512567.9852 . Deste com
azimute de 141º39'37" e distância 73.113m chega-se
ao vértice 4 com coordenadas X=416546.1736 e
Y=7512510.6392. Deste com azimute de 142º46'21"
e distância 45.393m chega-se ao vértice 5 com
coordenadas X=416573.6357 e Y=7512474.4953.
Deste com azimute 139º00'12" e distância 84.300m
chega-se ao vértice 6 com coordenadas
X=416628.9378 e Y=7512410.8700. Deste com
azimute de 138º49'08" e distância 77.912m chega-se
ao vértice 7 com coordenadas X=416680.2385 e
Y=7512352.2308, perfazendo um total de 382.445m
confrontando com José Luiz Correa. Deste com
azimute de 188º35'47" e distância 28.060m chega-se
ao vértice 8 com coordenadas X=416676.0442 e
Y=7512324.4859. Deste com azimute de 210º33'44"
e distância 72.005m chega-se ao vértice 9 com
coordenadas X=416639.4315 e Y=7512262.4838,
perfazendo um total de 100.065m confrontando com
Espólio de Julia Maria Lopes de Freitas,
inventariante Paulo de Tarso Lopes de Freitas. Deste
com azimute de 280º44'11" e distância 201.096m
chega-se ao vértice 10 com coordenadas
X=416441.8563 e Y=7512299.9464, confrontando
com Espólio de Julia Maria Lopes de Freitas,
inventariante Paulo de Tarso Lopes de Freitas. Deste
com azimute de 339º55'37" e distância 9.052m
chega-se ao vértice 11 com coordenadas
X=416438.7497 e Y=7512308.4481. Deste com
azimute de 351º52'00" e distância 12.042m chega-se
ao vértice 12 com coordenadas X=416437.0460 e
Y=7512320.3690. Deste com azimute de 350º48'33"
e distância 61.862m chega-se ao vértice 13 com
coordenadas X=416427.1652 e Y=7512381.4370.
Deste com azimute de 350º01'11" e distância
61.074m chega-se ao vértice 14 com coordenadas
X=416416.5805 e Y=7512441.5870. Deste com
azimute de 349º38'34"e distância 32.625m chega-se
ao vértice 15 com coordenadas X=416410.7149 e
Y=7512473.6808. Deste com azimute de 353º43'44"
e distância 48.290m chega-se ao vértice 16 com
coordenadas X=416405.4400 e Y=7512521.6824.
Deste com azimute de 353º31'44" e distância
45.499m chega-se ao vértice 17 com coordenadas
X=416400.3121 e Y=751 2566.8919. Deste com
azimute de 17º57'54" e distância 5.088m chega-se ao
vértice 18 com coordenadas X=416401.8814 e
Y=7512571.7315. Deste com azimute de 18º26'24" e
distância 27.119m chega-se co vértice 19 com
coordenadas X=416410.4594 e Y=7512597.4581.
Deste com azimute de 19º39'14" e distância
38.989m chega-se ao vértice 1, ponto origem deste
memorial, perfazendo um total de 341.640m
confrontando com Anísio Carlos de Andrade. Todas
as coordenadas aqui descritas estão geo-referências
no Sistema Geodésico Brasileiro, tendo como datum
o SIRGAS2000. Assim, por meio do presente edital,
ficam eventuais interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação acima mencionada e de que
têm o prazo de 15 (quinze) dias úteis para contestar
o pedido, caso queiram fazê-lo. Ficam cientificados,
também, de que, não contestando o feito no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelos autores na petição inicial.
Para conhecimento de todos, publica-se o presente
no órgão oficial. Cachoeira de Minas, 26 de maio de

2021. Almir Prudente dos Santos, Juiz de Direito

Comarca de Cachoeira de Minas - MG - Vara Única
- Edital de Citação com Prazo de 20 dias - Justiça
Gratuita- Saibam todos quantos o presente edital de
citação virem que perante o Juízo da Única Vara da
Comarca de Cachoeira de Minas, corre uma Ação de
Usucapião, autuada sob o nº
5000186-66.2021.8.13.0097, requerido por LUIZ
PAULO DE LIMA DIAS e OUTRO (S). A ação tem
por objeto uma área urbana, com área total de
515,85m² (quinhentos e quinze metros e oitenta e
cinco centímetros quadrados) e Perímetro 91,86m,
contendo uma área construída de 91,10m² (noventa e
um metros, dez centímetros quadrados), localizado
na Rua Nossa Senhora da Conceição, nº 535, Bairro
Chácara dos Euclides, Conceição dos Ouros/MG,
com as seguintes dimensões e confrontações:
Inicia-se na frente do terreno no ponto P1 definido
pelas coordenadas N: 7520194,437m e L:
418348,649m; agora confrontando com RUA
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO; deste segue
até o ponto P2 com azimute de 315°00'00" e
distância de 20,00 m; agora confrontando com
VIVIANE FAGUNDES DE MORAIS, brasileira,
solteira, residente domiciliada em Conceição dos
Ouros - MG, na rua Nossa Senhora da Conceição,
78, Bairro Chácara dos Euclides, portadora do CPF
nº 079. 629.356-26, RG MG 15.060.917 SSP/MG,
possuidora do imóvel lindeiro; deste segue até o
ponto P3 com azimute de 51°00'32" e distância de
26,00 m; agora confrontando com LOURIVAL DA
SILVA VIANA, brasileiro, portador do CPF n°
624.819.918-34, RG 10.790.078 SSP/MG, casado
com JOANA D'ARC GÓRIA VIANA, portadora do
CPF n° 286.759.676-91, RG 14.966.307-9 SSP/MG,
residentes domiciliados em Conceição dos Ouros -
MG, na rua Mercúrio, 696, bairro Chácara dos
Euclides, possuidores do imóvel lindeiro; deste
segue até o ponto P4 com azimute de 135°22'14" e
distância de 19,99 m; agora confrontando com JOSÉ
PAULO PEREIRA, brasileiro, portador do CPF n°
263.049.616-34, RG MG 11.805.526 SSP/MG,
casado com LAURENTINA MARIA PEREIRA,
brasileira, portadora do CPF n° 046.162.616-01, RG
MG 11.805.789 SSP/MG, residentes domiciliados
em Conceição dos Ouros - MG, na Rua Nossa
Senhora da Conceição, 555, Bairro Chácara dos
Euclides, possuidores do imóvel lindeiro deste segue
até o P1 com azimute de 231°00'32" e distância de
25,85 m; onde teve início e tem fim essa
demarcação. O perímetro acima descrito encerra
uma área de 515,85 m². Todas as coordenadas aqui
descritas estão geo-referências no Sistema
Geodésico Brasileiro, tendo como datum o
SIRGAS2000. Assim, por meio do presente edital,
ficam eventuais interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação acima mencionada e de que
têm o prazo de 15 (quinze) dias úteis para contestar
o pedido, caso queiram fazê-lo. Ficam cientificados,
também, de que, não contestando o feito no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelos autores na petição inicial.
Para conhecimento de todos, publica-se o presente
no órgão oficial. Cachoeira de Minas, 26 de maio de
2021. Almir Prudente dos Santos, Juiz de Direito

Comarca de Cachoeira de Minas - MG - Vara Única
- Edital de Citação com Prazo de 20 dias - Saibam
todos quantos o presente edital de citação virem que
perante o Juízo da Única Vara da Comarca de
Cachoeira de Minas, corre uma Ação de Usucapião,
autuada sob o nº 5000196-13.2021.8.13.0097,
requerido por MAURÍCIO PEREIRA e OUTRA. A
ação tem por objeto uma área urbana, com área total
de 214,75m² (duzentos e quatorze metros, setenta e
cinco centímetros quadrados), e Perímetro: 62,08m,
contendo uma área construída de 81,75m² e uma
garagem coberta com área de 32,00m² e duas
construções em dois pavimentos com área de
28,20m² e 60,70m² respectivamente, localizado na
Rua José Rocha de Freitas, nº 125 - Bairro do
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Quilombo, Conceição dos Ouros/MG, com as
seguintes dimensões e confrontações: Partindo-se do
vértice 1 com coordenadas X=417753.8324 e
Y=7521532.9941, seguindo com azimute
131°44'21" e distância 20.500m chega-se ao vértice
2 com coordenadas X=417769.1291 e
Y=7521519.3464, confrontando com Giovane de
Oliveira Tenório. Deste cm azimute de 221°37'53" e
distância 11.000m chega-se ao vértice 3 com
coordenadas X=417761.8214 e Y=7521511.1247,
confrontando com Maria das Dores Silva Pereira.
Deste com azimute de 314°18'29" e distância
7.687m chega-se ao vértice 4 com coordenadas
X=417756.3209 e Y=7521516.4940. Deste com
azimute 310°57'39" e distância 10.098m chega-se ao
vértice 5 com coordenadas X=417748.6953 e
Y=7521523.1136. Deste com azimute de 36°34'15"
e distância 1.049m chega-se ao vértice 6 com
coordenadas X=417749.3202 e Y=7521523.9559.
Deste com azimute 310°57'08" e distância 1.950m
chega-se ao vértice 7 com coordenadas
X=417747.8474 e Y=7521525.2340, perfazendo um
total de 20.784m confrontando com a Rua Zélia
Barbosa Rosa. Deste com azimute de 37°38'27" e
distância 9.800mchega-se ao vértice 1, ponto de
origem desse memorial, confrontando com a Rua
José Rocha de Freitas. Todas as coordenadas aqui
descritas estão geo-referências no Sistema
Geodésico Brasileiro, tendo como datum o
SIRGAS2000. Assim, por meio do presente edital,
ficam eventuais interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, devidamente CITADO para todos os
atos e termos da ação acima mencionada e de que
têm o prazo de 15 (quinze) dias úteis para contestar
o pedido, caso queiram fazê-lo. Ficam cientificados,
também, de que, não contestando o feito no prazo
legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelos autores na petição inicial.
Para conhecimento de todos, publica-se o presente
no órgão oficial. Cachoeira de Minas, 26 de maio de
2021. Almir Prudente dos Santos, Juiz de Direito

CAETÉ

PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE CAETÉ - SECRETARIA DA 1ª
VARA
PRAÇA JOÃO PINHEIRO Nº 42 - CENTRO -
CAETÉ/MG - 34.800-000
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 15 dias) a
acusada Mabia Carla Silva Bispo, natural de
Caravelas/BA, brasileira, nascida em 05/02/1976,
filha de Anita Silva Bispo e Osvaldo Bispo de
Oliveira, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO
E NÃO SABIDO.
A MMª Juíza de Direito desta Vara, em pleno
exercício de seu cargo e na forma da lei, etc. FAZ
SABER aos que virem o presente edital ou dele
notícia tiverem que, por este Juízo tem andamento
processo movido pela Justiça Pública contra Mabia
Carla Silva Bispo, acima qualificada, no qual foi
denunciada como incurso nas penas do art. 155, §4º,
c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
processo nº 0045.16.004701-0, e constando nos
autos do processo que o acusado está atualmente em
lugar incerto e não sabido, mandou que se expedisse
o presente edital para citá-lo para responder à
acusação, no prazo de 10 dias, nos termos do art.
396 do CPP. E para conhecimento de todos será o
presente publicado no Diário do Judiciário
Eletrônico e afixado no saguão do Fórum desta
Cidade. Eu, ________________, Escrivã judicial, o
conferi.
Caeté/MG, 24 de maio de 2021.
Maria de Lourdes Tonucci Cerqueira Oliveira
Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE CAETÉ - SECRETARIA DA 1ª
VARA
PRAÇA JOÃO PINHEIRO Nº 42 - CENTRO -
CAETÉ/MG - 34.800-000
EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo de 15 dias) ao

acusado JOSÉ LOURENÇO OLIVEIRA -
brasileiro, CPF e RG ignorados, ATUALMENTE
EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
A MMª Juíza de Direito desta Vara, em pleno
exercício de seu cargo e na forma da lei, etc. FAZ
SABER aos que virem o presente edital ou dele
notícia tiverem que, por este Juízo tem andamento
processo movido pela Justiça Pública contra JOSÉ
LOURENÇO OLIVEIRA, acima qualificado,
processo nº 0045.13.004554-0, e constando nos
autos do processo que o acusado está atualmente em
lugar incerto e não sabido, mandou que se expedisse
o presente edital para intimá-lo para o recolhimento
da importância de R$429,90 (quatrocentos e vinte e
nove reais e noventa centavos) a título de custas,
taxa judiciária e/ou outras despesas processuais
devidas ao Estado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob
pena de inscrição do débito em dívida ativa,
acrescido de multa de 10% (dez por cento), e de
registro no Cadastro Informativo de Inadimplência
em relação à Administração Pública do Estado de
Minas Gerais - CADIN-MG, e do protesto
extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, pela
Advocacia Geral do Estado - AGE, conforme
decisão judicial.. E para conhecimento de todos será
o presente publicado no Diário do Judiciário
Eletrônico e afixado no saguão do Fórum desta
Cidade. Eu, _________________ Escrivã Judicial, o
conferi.
Caeté/MG, 24 de maio de 2021.
Maria de Lourdes Tonucci Cerqueira Oliveira
Juíza de Direito

CAMBUQUIRA

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de CAMBUQUIRA/MG - Edital de
Citação - Assistência Judiciária - Prazo de trinta (30)
dias - A Dra. KARINA ABDUL NOUR TIOSSO,
MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Cambuquira, Minas Gerais, na forma da Lei, etc#
Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele notícias tiverem, que CITA o REQUERIDO:
Nelson Monteiro da Silva, filho de benedito
Monteiro da Silva e todos desconhecidos e
residentes em lugar, ignorado, incerto e não sabido e
aqueles réus e confrontantes desconhecidos, que
estejam em local incerto e não sabido, para os
termos da presente Ação de USUCAPIÃO,
registrada sob o nº: 0003355-24.2018.8.13.0107,
movida por MARIA APARECIDA ALEIXO DE
SOUZA em face de JOSÉ REIS e outros, tendo
como objeto a declaração do domínio sobre o imóvel
urbano consubstanciado na seguinte área: ÁREA
DO LOTE 110,00M2, 11,00 metros de frente para
Avenida Gabriel Flávio Carneiro, 11,00 metros de
fundos para praça da Av. Francisco Lemos; 10.00
metros na lateral direita com Maria de Lourdes da
Silva e outros; 10,00 metros na lateral esquerda corn
Márcio Casimiro. ÁREA CONSTRUÍDA DE
67,11M2. Contendo um hall de entrada, uma sala,
três quartos, uma cozinha e um banheiro; piso de
cerâmica, cobertura de laje. Ficando ainda citados
para contestarem a ação, querendo, no prazo de
quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão, a
contar da dilação do edital. E, para o conhecimento
dos interessados, expede-se o presente edital que
será afixado no saguão do edifício do Fórum, situado
na Praça do Fórum, 46, Cambuquira MG, e
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Cambuquira, Minas Gerais, aos
07 (sete) dias do mês de outubro do ano de 2019.
Edital assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de
Direito, KARINA ABDUL NOUR TIOSSO.

Edital de Citação Comarca de CAMBUQUIRA/MG
- Edital de Citação- Assistência Judiciária- Prazo de
vinte (20) dias - A Drª Karina Abdul Nour Tiosso
Juíza de Direito da Vara Única, da Comarca de
Cambuquira, Minas Gerais, na forma da Lei, etc...
Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou
dele notícias tiverem, que CITA MARCELINO

REIS DE OLIVEIRA o qual está em local incerto e
não sabido, para os termos da presente Ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, registrada sob
o nº 0000219-82.2019.8.13.0107, movida por ANA
LAURA DE OLIVEIRA em face de MARCELINO
REIS DE OLIVEIRA, através do presente edital que
será publicado com intervalo de 30 (trinta) dias no
órgão oficial e na imprensa da comarca, para que
querendo, conteste a presente ação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de revelia. E, para o
conhecimento dos interessados, expede-se o presente
edital que será afixado no saguão do edifício do
Fórum, situado na Praça do Fórum, 46, Cambuquira
MG, e publicado na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Cambuquira, Minas
Gerais, 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2021.
O MM. Juiz de Direito, Karina Abdul Nour Tiosso.

CAMPO BELO

COMARCA DE CAMPO BELO/MG-EDITAL DE
INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA- PRAZO :
15 (QUINZE) DIAS - O DR. LEONARDO
GUIMARÃES MOREIRA, MM. JUIZ DE
DIREITO DA VARA CRIMINAL, NA FORMA
DA LEI, ETC# Faz saber a todos quantos virem o
presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo e Secretaria Criminal correm os
termos e atos do Processo-crime n°
112.19.000040-9, movido em favor de A.P.R.,
brasileira, natural de Campo Belo-MG, nascida aos
26/02/1981, filha de Maria Aparecida do Norte
Rosa. Estando a vítima em lugar incerto e não
sabido. INTIMA-A pelo presente Edital, para que
tome conhecimento das medidas protetivas
decretadas pela sentença, em desfavor de ROMULO
ALEXANDRE SILVA, as seguintes medias
protetivas, previstas no artigo 22, da Lei n° 11.340,
de 2006, do seguinte teor: " Proíbo-o das seguintes
condutas: aproximar-se da ofendida, mantendo-se
uma distância mínima de 100 (cem) metros; manter
contato com a ofendida, seus familiares e
testemunhas, por qualquer meio de comunicação,
inclusive por e-mail ou mensagens pelo celular e
redes sociais; comparecimento obrigatório no Grupo
Reflexivo para homens autores de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, devendo se
dirigir ao Setor de Assitência Social para ser
incluído no grupo quando for determinado por este
juízo, medida que ficará suspensa durante o
contingenciamento sanitário motivado pela
pandemia de coronavírus E, para conhecimento de
todos, lavrou-se o presente Edital, que será afixado
no lugar de costume e publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de Campo Belo-MG,
aos 26 de junho de 2021. Eu, Layene Christina Silva
Pereira, Estagiária da Vara Criminal, o digitei,
imprimi e assino,________________________. Eu,
Luciene Costa de Sousa
Amante, Oficiala de apoio da Vara Criminal, o
conferi e assino, ______________________.

COMARCA DE CAMPO BELO/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO:
15 (QUINZE) DIAS - A DRA. ANDRESSA
COLLARES XAVIER, MM. JUIZA DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL, NA FORMA DA LEI,
ETC# Faz saber a todos quantos virem o presente
Edital ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Secretaria Criminal correm os termos e atos
do Processo-crime n° 112.20.001182-6, movido em
face de ANTENOR FRANCISCO DA SILVA,
brasileiro, natural de Cristais-MG, nascido aos
30/10/1955, filho de José Francisco Sobrinho e
Maria Basilia da Silva. Estando o réu em lugar
incerto e não sabido. INTIMA-O pelo presente
Edital, para que tome conhecimento das medidas
protetivas decretadas pela sentença, previstas no
artigo 22, da Lei n° 11.340, de 2006, do seguinte
teor: 1) proibição de aproximar-se da ofendida, de
seus familiares e testemunhas, mantendo-se uma
distância mínima de 100(cem) metros; 2) proibição
de manter contato com a ofendida, seus familiares e
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testemunhas (quando a vítima estiver na presença
destes), por qualquer meio de comunicação,
inclusive por e-mail ou mensagens pelo celular e
redes sociais; O prazo de impugnação da defesa é de
05 (cinco) dias contados da publicação do edital. E,
para conhecimento de todos, lavrou-se o presente
Edital, que será afixado no lugar de costume e
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de Campo Belo-MG, aos 26 de maio de 2021.
Eu, Layene Christina Silva Pereira, Estagiária da
Vara Criminal, o digitei, imprimi e
assino,________________________. Eu, Luciene
Souza Costa Amante, Oficiala de Apoio da Vara
Criminal , o conferi e assino,
______________________.

Processos Eletrônicos (PJe)

Edital
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - COMARCA DE
CAMPO BELO-MG. 2ª VARA CÍVEL - Edital de
Citação - Prazo de 30 dias - Dr. Emerson de Oliveira
Corrêa, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, na forma da
lei. Faz saber a todos quantos virem o presente
Edital ou dele notícia tiverem que, por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara Cível, tramita a AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA de nº
5000021-71.2021.8.13.0112, requerida por
MILTON TRINDADE FILHO e MIRLUCE
ALVES ARAUJO TRINDADE, a fim de se apossar
do imóvel urbano, com os seguintes limites e
confrontações: Inicia-se no ponto V01 definido pelas
coordenadas N: 7.689.811,712 me E 471.427,324 m,
confrontando com ANTONIO MARCOS LOPES,
deste segue até o ponto V02 definido pelas
coordenadas N: 7.689.802,589 m e E: 471.432,026
m, com azimute de 152°44'03" e distância de 10,26
metros; deste segue até o ponto V03 definido pelas
coordenadas N: 7.689.791,791 me E: 471.409,609
m, com azimute de 64°16'49" e distância de 24,88
metros; agora confrontando com a RUA ARTUR
BERNARDES, deste segue até o ponto V04
definido pelas coordenadas N: 7.689.800,868 m e E:
471.408,743 m, com azimute de 354°32'49" e
distância de 9,12 metros; deste segue até o ponto
V05 definido pelas coordenadas N: 7.689.802,269 m
e E 471.408,911 m, com azimute de 6°51'18" e
distância de 1,41 metros agora confrontando com a
RUA INCONFIDENTES, deste segue até o ponto
V06 definido pelas coordenadas N: 7.689.803,416 m
e E: 471.409,970 m, com azimute de 42°42'03" e
distância de 1,56 metros; deste segue até o ponto
V01 definido pelas coordenadas N: 7.689.811,712
me E: 471.427,324 m, com azimute de 64°27'02" e
distância de 19,23 metros. O perimetro acima
descrito encerra uma área de 234,46 M². Encontra-se
um imóvel três (3) casas residenciais, sendo uma de
n° 04, de frente para a Rua Inconfidentes, outra de
n° 392, de frente para a Rua Artur Bemardes e a
outra de n° 396, de frente para a Rua Artur
Bernardes, de propriedade do ocupante. Assim, é o
presente para citar os terceiros eventualmente
interessados, ausentes, incertos e desconhecidos,
para todos os termos e atos da presente ação,
podendo contestá-la, caso queira, no prazo de quinze
(15) dias, sob pena de revelia e de serem
considerados como verdadeiros, os fatos alegados
pela autora. E, para o conhecimento dos
interessados, lavrou-se o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
Lei. Campo Belo-MG, 25/05/2021. Eu, Adriana
Boaventura Cardoso, Gerente de secretaria, conferi e
assino eletronicamente. Advogado: LUCAS VIANA
- OAB/MG 142.059.

COMARCA DE CAMPO BELO-MG. - 2ª VARA
CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Edital de
Citação - Prazo de 30 dias - Dr. Emerson de Oliveira
Corrêa, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível - na forma
da lei. Faz saber a todos quantos virem o presente
Edital ou dele notícia tiverem que, por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara Cível, tramita a Ação de
USUCAPIÃO, Processo nº

5004529-94.2020.8.13.0112, requerido por
GEORGINA CARDOSO SILVA a fim de apossar
de um imóvel urbano, situado na Rua Idalício Luiz
Marques, bairro Residencial Águas de Cristais,
município de Cristais-MG, CEP 37.275-000, imóvel
com área de terreno 197,36m², com a seguinte
descrição: "Inicia-se a descrição desta área com
frente para a Rua Idalício Luiz Marques e segue
confrontando com a mesma por 9,88 metros. Volve
à direita, formando um ângulo interno de 89º28'13'',
confrontando com o imóvel de Antônia Wilma
Ferreira Couto, por 19,98 metros. Volve à direita,
formando um ângulo interno de 90º06'57'',
confrontando o imóvel com Georgina Cardoso da
Silva, por 9,92 metros. Volve à direita, formando um
ângulo interno de 89º45'15'', confrontando com o
imóvel da Terezinha de Fátima Souza, por 19,91
metros, até o vértice inicial dessa descrição". A
requerente tem, há mais de 15 anos, a posse mansa,
pacífica e ininterrupta, sem qualquer oposição.
Assim, é o presente para citar os terceiros
eventualmente interessados, ausentes, incertos e
desconhecidos, para todos os termos e atos da
presente ação, podendo contestá-la, querendo, no
prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e de
serem considerados como verdadeiros, os fatos
alegados pela autora. E, para o conhecimento dos
interessados, lavrou-se o presente Edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
Lei. Campo Belo-MG, 26-05-2021. Eu, Thalles
Corrêa Silva, Oficial de Apoio Judicial, digitei,
imprimi e assino _________. Eu, Adriana
Boaventura Cardoso, Gerente de Secretaria, conferi
e assino ________. Advogada OAB/MG 167.856

CAMPOS ALTOS

Processos Eletrônicos (PJe)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de CAMPOS ALTOS / Vara Única da
Comarca de Campos Altos
PROCESSO Nº: 5000111-70.2021.8.13.0115
CLASSE: [CÍVEL] USUCAPIÃO (49)
AUTOR: IGREJA PENTECOSTAL VOZ DE
CRISTO
RÉU: JOSE MARIA DE SOUZA e outros (7)
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
A Dra. AMANDA CRUZ VARGAS BARRA, Juíza

de Direito da Única Vara Cível desta cidade e
Comarca de Campos Altos-MG, na forma da lei,
etc..FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem
ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos
de nº 5000111-70.2021.8.13.0115 da Ação de
USUCAPIÃO, movida por IGREJA
PENTECOSTAL VOZ DE CRISTO, que se
processa perante este Juízo e Secretaria da Única
Vara Cível, sob o pálio da justiça gratuita, que
atendendo ao que lhe foi requerido pela parte autora,
pelo presente EDITAL, que será afixado na Sede
deste Juízo, no lugar de costume, CITA os possíveis
interessados ausentes e desconhecidos para no prazo
de 15 (quinze) dias contestarem o pedido de
Usucapião, sob pena de serem presumidos como
verdadeiros os fatos declinados na exordial (art. 259,
I, do CPC). E para que chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa alegar ignorância, e em
especial os possíveis interessados ausentes e
desconhecidos, mandou expedir o presente Edital na
forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de Campos Altos-MG,

aos 25 de maio de 2021.
Eu, _________ (Diogo Augusto Ribeiro da Silva),

Oficial Judiciário, digitei e subscrevo.
AMANDA CRUZ VARGAS BARRA
Juíza de Direito
Rua Doutor Getúlio Portela, 65, Centro, CAMPOS
ALTOS - MG - CEP: 38970-000

CAMPOS GERAIS

COMARCA DE CAMPOS GERAIS - MG -
EDITAL DE CITAÇÃO DO RÉU NA AÇÃO
PENAL-PRAZO:15( quinze) dias. Sob o PÁLIO DA
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Fábio Gabriel
Magrini Alves, MM Juiz de Direito da cidade e
Comarca de Campos Gerais, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital de citação virem ou dele tiverem notícia que
se processa por este Juízo e Secretaria, os Autos nº
0009235-72.2015.8.13.0116, de Ação Penal, movida
por Justiça Pública em face de Décio de Souza. Pelo
presente fica CITADO/INTIMADO a pessoa de
Décio de Souza, brasileiro, solteiro, nascida aos
13/11/1958, filho de Edson Miranda de Souza e
Maria Ferreira de Souza, atualmente em local
incerto e não sabido, para, querendo, no prazo de 10
(dez) dias, a contar do prazo concedido pelo edital, a
fim de, querendo, interpor recurso, por escrito, via
advogado, nos termos do artigo 396-A do Código
Penal, incorrido na sentença sobre as sanções do
artigo 213, caput, 218-A ambos Código Penal, com
observância de os acusados, citados/intimados por
edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se
for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do
disposto no art. 312, sendo nomeado defensor dativo
ou público. E, para conhecimento de todos, mandou
expedir o presente edital que será publicado pelo
"Minas Gerais"e afixado no saguão do Fórum desta
cidade. Campos Gerais/MG, aos 26 de maio de
2021. Eu, , Escrevente Judicial o digitei e subscrevi.
Fábio Gabriel Magrini Alves- Juiz de Direito

CARANGOLA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CARANGOLA - Justiça Gratuita -
Edital de Servidão Administrativa - Prazo de 10
(dez) dias - Dr. Diego Lavendoski Vasconcelos,
MM. Juiz de Direito em substituição na 1ª Secretaria
da Comarca de Carangola - MG. Faz saber a todos
quantos o presente edital de Servidão Administrativa
virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Secretaria da 1ª Vara, tramita a Ação nº
5002882-98.2020.8.13.0133 de Ação de Servidão
Administrativa requerida por CEMIG
DISTRIBUIÇÃO, para conhecimento de terceiros,
no prazo de 10 (dez) dias, consoante o disposto no
art. 34 do Decreto-Lei nº 3365/1941. E, para
conhecimento de todos, especialmente dos
interessados, expediu-se o presente edital que será
afixado no átrio do edifício do Fórum e publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta Cidade de
Carangola, data da assinatura eletrônica. Vanessa
Sodré Moura Fava (a), Escrivã Judicial. Diego
Lavendoski Vasconcelos (a), Juiz de Direito em
substituição na 1ª Vara Cível.

CARATINGA

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 18010772-1, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, IGOR
FERREIRA BAIA, brasileiro, nascido aos
13/04/1996, filho de Viviane Adriano Ferreira e
Geraldo Márcio Baia, ora em local incerto e não
sabido, por crime cometido nesta Comarca, incurso
nas sanções do artigo 180, caput, e artigo 330,caput,
na forma dos artigos 29 e 71, todos do Código Penal,
tendo como vítima, DIEGO PEIXOTO DA SILVA,
CITA o réu acima qualificado para responder à
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acusação, por escrito e por meio de advogado, no
prazo de 10 (dez) dias, sendo que nesta defesa,
poderá o acusado arguir preliminares e invocar todas
as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas até o número de
08(oito). E, para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 26/05/2021.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 15013120-6, no qual a JUSTIÇA
PÚBLICA move contra, FILIPE LOPES
FINOCCHIO, brasileiro, nascido aos 21/03/1981,
natural de Coronel Fabriciano/MG, filho de José
Geraldo Finocchio e Jovina Angélica Lopes
Finocchio , ora em local incerto e não sabido, por
crime cometido nesta Comarca, incurso nas sanções
dos artigos 305 e 306, ambos da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), na forma do artigo
69 do Código Penal, tendo como vítima, A
COLETIVIDADE, CITA o réu acima qualificado
para responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 26/05/2021.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 20002119-1, no qual a JUSTIÇA
PÚBLICA move contra, MÁRCIO DUQUES
DUART brasileiro, nascido aos 28/10/1972, natural
de Nova Iguaçu/MG, filho de José Duques Duart,
ora em local incerto e não sabido, por crime
cometido nesta Comarca, incurso nas sanções do
artigo 306 da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), tendo como vítima, A
COLETIVIDADE, CITA o réu acima qualificado
para responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 26/05/2021.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos

AÇÃO PENAL nº 20004992-9, no qual a JUSTIÇA
PÚBLICA move contra, THIAGO JUNIO
FERREIRA DO CARMO, brasileiro, nascido aos
23/12/2000, natural de Timóteo/MG, filho de Edson
Ferreira do Carmo e Vilma Aparecida de Souza, ora
em local incerto e não sabido, por crime cometido
nesta Comarca, incurso nas sanções dos artigos
155,§ 4º, incisos I (rompimento), II (escalada) e IV
(concurso de pessoas) e 180 do Código Penal; artigo
244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do
Código Penal, tendo como vítima, HEVERTON
OTONI DA SILVA E GERALDO CLEMENTE DE
OLIVEIRA, CITA o réu acima qualificado para
responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 26/05/2021.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 19007713-8, no qual a JUSTIÇA
PÚBLICA move contra, BRUNO DIAS
CORDEIRO, brasileiro, nascido aos 04/03/1995,
natural de Rio de janeiro/RJ, filho de Marcelo Pires
Cordeiro e Joseni Dias Pires, ora em local incerto e
não sabido, por crime cometido nesta Comarca,
incurso nas sanções dos artigos 302, §1º e 2º, c/c art.
291, §1º, I, todos do CTB, na forma do artigo 70 do
Código Penal, tendo como vítima, BRUNO DIAS
CORDEIRO, GILBERTO COSTA MOREIRA,
WARDSSON DA SILVA SANTOS, CITA o réu
acima qualificado para responder à acusação, por
escrito e por meio de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias, sendo que nesta defesa, poderá o acusado
arguir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas até o número de 08(oito). E, para que
não argua ignorância, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Caratinga,
26/05/2021.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 19005022-6, no qual a JUSTIÇA
PÚBLICA move contra, MÁRCIO JOSÉ MATOS
DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 16/06/1977,
natural de Osasco/SP, filho de Iracema Matos de
Oliveira e José Nondas de Oliveira, ora em local
incerto e não sabido, por crime cometido nesta
Comarca, incurso nas sanções do artigo 12 da Lei
10.826/03, c/c artigo 28 da Lei de Drogas, na forma
do artigo 69 do Código Penal Brasileiro, tendo como
vítima, O ESTADO, CITA o réu acima qualificado
para responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o

número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 26/05/2021.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS -
CONSUELO SILVEIRA NETO, MM. Juiz de
Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, por este juízo,
processam-se os autos AÇÃO PENAL nº
20001063-2 no qual a JUSTIÇA PÚBLICA move
contra, RODRIGO MARTINS DA SILVA,
brasileiro, nascido em 17/07/1983, filho de Carlito
Martins da Silva e Maria Aparecida da Silva, ora em
local incerto e não sabido, por crime cometido nesta
Comarca, incurso nas sanções do artigo 171, caput,
c/c art. 147, na forma do art. 69, todos do Código
Penal Brasileiro, tendo como vítima, MARCOS
ROBERTO LOPES FILHO, INTIMA o acusado
acima qualificado para tomar ciência da
SENTENÇA que julgou IMPROCEDENTE a
pretenção punitiva e absolvendo o réu. E, para que
não argua ignorância, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Caratinga,
26/05/2021.

Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS -
CONSUELO SILVEIRA NETO, MM. Juiz de
Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, por este juízo,
processam-se os autos AÇÃO PENAL nº
13000233-7 no qual a JUSTIÇA PÚBLICA move
contra, MANOEL ERIAS DA CRUZ, brasileiro,
nascido em 14/03/1970, filho de Adão Cipriano da
Cruz e Geraldo Erias da Cruz, ora em local incerto e
não sabido, por crime cometido nesta Comarca,
incurso nas sanções do artigo 147 do Código Penal e
do artigo 21 da Lei de Contravenção Penal, na forma
do artigo 69 do Código Penal e do artigo 5º da Lei
11.340/06 tendo como vítima, JUSSARA
VENANCIO DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA,
INTIMA o acusado acima qualificado para tomar
ciência da SENTENÇA que julgou
IMPROCEDENTE a pretenção punitiva e
absolvendo o réu. E, para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 26/05/2021.

Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CARATINGA - 2ª VARA CÍVEL -
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS -
JUSTIÇA GRATUITA - Saibam todos quantos o
presente edital de citação virem que perante a 2ª
Vara Cível desta Comarca, tramita o processo de
divórcio nº 5005459-17.2018.8.13.0134 ajuizado
pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE
ADMISSAO DA REGIAO DE CARATINGA
LTDA - SICOOB CREDCOOPER e, por meio
deste, CITA a parte requerida MARIA NUNES DE
ALMEIDA para todos os termos e atos da ação
mencionada, bem como para querendo, contestá-la
no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia, e
de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados
pelo autor (artigos 335 e 344, do CPC), ficando
advertida ainda de que, em caso de revelia, será
nomeado curador especial. Para conhecimento de
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todos os interessados, publica-se na forma da Lei.
Caratinga, 26 de maio de 2021. (o) Escrivã,
Valquíria G. S. Moraes Miranda. (o) Juiz de Direito
ALEXANDRE FERREIRA, OAB/MG 88.807.

CARMO DO CAJURU

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CARMO DO CAJURU/MG
SECRETARIA DA ÚNICA VARA-EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS -
JUSTIÇA GRATUITA. O Doutor JACINTO
COPATTO COSTA, MM. Juiz de Direito desta
Vara, faz saber a quem possa interessar, que
tramitam por este Juízo os autos de nº
5000179-36.2021.8.13.0142 - USUCAPIÃO -
requerido por JÚLIO CÉSAR FERREIRA e
VANESSA SILVA CORRÊA FERREIRA,
brasileiros, ambos residentes e domiciliados à Av.
Sete de Setembro, nº1.470, apt.101, Centro,
CEP:35.500-011, Divinópolis/MG: relativamente
um terreno rural, situado no lugar denominado
"Fangueiro", próximo à comunidade rural Olaria,
município de Carmo do Cajuru/MG,perímetro no
vértice P-01, de coordenadas N7.754.981,526m e
E530.6666,986m, deste segue confrontação do tipo
cerca com Marcos Antônio Moreira, com os
seguintes azimutes e distâncias: 131º10'06" e
19,59m até o vértice P-02, de coordenadas
N7.754.968.633m e E530.681,730m; deste segue
confrontação do tipo cerca com Loriellen Costa
Rodrigues Dias, com os seguintes azimutes e
distâncias: 220º39'19" e 84,52m até o vértice P-03,
de coordenadas N7.754.904,515m e
E530.626,666m; deste segue confrontação do tipo
Cerca com a faixa de segurança da Represa de
Carmo do Cajuru, com os seguintes azimutes e
distâncias: 300º34'10" e 25,90m até o vértice P-04,
de coordenadas N7.754.917,688m e
E530.604,364m; deste segue confrontação do tipo
cerca com Estrada Vicinal, com os seguintes
azimutes e distâncias: 42º28'06" e 81,13m até o
vértice P-05, de coordenadas N7.754.977,532m e
E530.659,140m; 87º38'30" e 3,34m até o vértice
P-06, de coordenadas N7.754.977,670m e
E530.662,474m; 49º29'05" e 5,93m até o vértice
P-01, ponto inicial da descrição deste perímetro,
com área de 2.071,26m2(dois mil e setenta e um
metros quadrados e vinte e seis centímetros).
OBJETIVO: CITAÇÃO para o conhecimento de
todos, os TERCEIROS INTERESSADOS certos,
incertos e não sabidos, ausentes e desconhecidos; é
expedido o presente edital, pelo qual ficam os
mesmos CITADOS para os termos do pedido, bem
como para contestá-lo, querendo, no prazo de quinze
(15) dias, após a fluência do prazo do presente
edital, ficando desde já, advertidos do disposto no
art.319 C/C 344 do NCPC: "não sendo contestada a
ação, presumir-se-ão aceitos pelo réu como
verdadeiros, os fatos articulados pelo autor". Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Carmo do
Cajuru, aos 26 de maio de 2021. Eu,(a), Maria do
Carmo de Castro, Escrivã Judicial I, em substituição,
o digitei e subscrevo. O MM. Juiz de Direito
(a),JACINTO COPATTO COSTA. Advogada: Dra.
CHIRLEY ALVES LOPES.

COMARCA DE CARMO DO CAJURU/MG
SECRETARIA DA ÚNICA VARA-EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS -
JUSTIÇA GRATUITA. O Doutor JACINTO
COPATTO COSTA, MM. Juiz de Direito desta
Vara, faz saber a quem possa interessar, que
tramitam por este Juízo os autos de nº
5000339-61.2021.8.13.0142 - USUCAPIÃO -
requerido por CECÍLIA MARIA DE ANDRADE,
brasileira, residente e domiciliado na Rua Treze de
Maio, nº 700, Bairro Tupy, Carmo do Cajuru/MG,
CEP: 35.557-000: relativamente o imóvel objeto da
presente demanda está localizado na Rua Treze de
Maio, nº 700, bairro Tupy, Carmo do Cajuru/MG,
CEP: 35.557-000, com 645,38m² (seiscentos e

quarenta e cinco metros quadrados) de área,
constituído de imóvel residencial com 82m² (oitenta
e dois metros quadrados) de área construída,
confrontado pelo lado direito com GERALDO
EUSTÁQUIO NOGUEIRA DA SILVA, em 27,85
metros; Pelos fundos confrontando com JOSÉ
CLARET PIMENTA, em 20,60 metros; Pelo lado
esquerdo com DANIELA NOGUEIRA SILVA, em
27,90 metros; Pelo frente com a Rua Treze de Maio,
em 25,60 metros. OBJETIVO: CITAÇÃO para o
conhecimento de todos, os TERCEIROS
INTERESSADOS certos, incertos e não sabidos,
ausentes e desconhecidos; é expedido o presente
edital, pelo qual ficam os mesmos CITADOS para
os termos do pedido, bem como para contestá-lo,
querendo, no prazo de quinze (15) dias, após a
fluência do prazo do presente edital, ficando desde
já, advertidos do disposto no art.319 C/C 344 do
NCPC: "não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão aceitos pelo réu como verdadeiros,
os fatos articulados pelo autor". Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Carmo do Cajuru, aos 26
de maio de 2021. Eu,(a), Maria do Carmo de Castro,
Escrivã Judicial I, em substituição, o digitei e
subscrevo. O MM. Juiz de Direito (a),JACINTO
COPATTO COSTA. Advogado: Dr. BRENO
CASTRO VALADÃO.

CARMÓPOLIS DE MINAS

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de CARMóPOLIS DE MINAS / Vara
Única da Comarca de Carmópolis de Minas
PROCESSO Nº: 0001658-43.2019.8.13.0879
CLASSE: [CÍVEL] USUCAPIÃO (49)
AUTOR: JOAO BATISTA GOUVEIA
RÉU: WILTON BERNARDES LARA e outros (2)
SECRETARIA DO JUÍZO
COMARCA DE CARMÓPOLIS DE MINAS - MG
- EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30
DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - O DR. JOSÉ
ANTÔNIO MACIEL, MM. JUIZ DE DIREITO,
EM PLENO EXERCÍCIO NESTA COMARCA DE
CARMÓPOLIS DE MINAS, MG, NA FORMA DA
LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria Cível processam os autos de
nº 0001658-43.2019.8.13.0879, AÇÃO DE
USUCAPIÃO, requerida por JOÃO BATISTA
GOUVEIA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador
do RG/MG de n. 5.215.187 e CPF de n.
718.685.696-91, residente e domiciliado no lugar
denominado Sítio Cantinho da Herança, povoado da
Mata, zona rural do Município de Carmópolis de
Minas/MG. E por este modo, CITAM as pessoas não
localizadas, usufrutários e cessionários se houver, os
confinantes, bem como os possíveis interessados
ausentes, incertos e desconhecidos, que tenham
conhecimento, interesse ou possam alegar o direito
sobre o imóvel usucapiendo constante de: "imóvel
rural, denominado Sítio Cantinho da Esperança,
situado em Carmópolis de Minas, com área de
3.69,51ha, perímetro de 916,40m, confrontando com
o imóvel de José Francisco dos Santos, Ronaldo
Patrício e Wilton Bernardes, matrícula n. 5.791.".
Ficando desde já citados para todos os atos
processuais, e, para, querendo, contestarem a ação
no prazo de quinze dias, sob as penas da lei; ficando,
ainda, advertidos do que consta no Art. 344 do
NCPC: "Se o réu não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor." Para
conhecimento de todos, vai este publicado e afixado
na forma da Lei. Carmópolis de Minas/MG, 26 de
maio de 2021. Eu, Rosária de Fátima Silva
Medeiros, Escrivã Judicial, o digitei e assino por
ordem do MM. Juiz.

CATAGUASES

E D I T A L D E I N T I M A Ç Ã O - P R A Z O 60
D I A S JUSTIÇA GRATUITA. SAIBAM todos

quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que, pelo juízo e Secretaria da
Vara da Criminal desta Comarca, tem em andamento
o Processo Crime nº 0153.20.001814-8, que a
Justiça Pública move contra SEBASTIÃO DO
CARMO DE SOUZA BARRETO, brasileiro,
natural de Cataguases - MG, nascido aos
31/01/1983, filho de Maria das Graças de Souza
Barreto e, constando dos autos que atualmente
encontra-se em lugar incerto e não sabido,
INTIMA-O da R. Sentença Parcial de Mérito deste
juízo, prolatada nos autos em epígrafe, da qual
consta as seguintes determinações : 1- Expeça- e
alvará de soltura, devendo o investigado
SEBASTIÃO DO CARMO DE SOUSA
BARRETO, ser colocado em liberdade, salvo se por
outro motivo estiver preso.2 -Dê-se ciência desta
decisão ao Ministério Público do Estado de Minas
Gerais. 3 - Aguarde-se o decurso do prazo
decadencial de 06 (meses) anos, nos termos do
artigo 38 do Código de Processo Penal. 3.1- O feito
deverá aguardar o decurso do prazo decadencial no
arquivo, aplicando, por analogia, o artigo 18 do
Código de Processo Penal. 4 -Enviem-se as armas e
munições eventualmente apreendidas ao Exército
Brasileiro, com as cautelas de praxe, nos termos
legais. 5 - Existindo bens apreendidos e, não
havendo comprovação de propriedade, proceda-se
nos termos do Provimento Conjunto n.° 53/2016
TJMG. 6- Após o trânsito em julgado, dê-se baixa
dos autos no Sistema ,e remetam-nos ao arquivo,
observando as cautelas de praxe. E para que chegue
ao conhecimento de todos será este afixado no
saguão do Fórum e no Diário do Judiciário
Eletrônico - DJE. Cataguases, 26/05/2021. Eu, Júlio
César da Silveira Grilo, digitei e (a)Claudia
Aparecida Sales de Oliveira, subscreve e (a) Dr João
Carneiro Duarte Neto, MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal, assina.

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 30 DIAS
SAIBAM todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, pelo Juízo e
Secretaria do Juizado Especial desta comarca de
Cataguases, tem em andamento o Processo Crime nº
153 14 004748-8, que A Justiça Pública move contra
MARLON JONAS FELICIANO MARTINS,
brasileiro, natural de Cataguases/MG, nascido aos
11/02/1992, filho de Sueli Aparecida Feliciano
Martins e Gilmar Antunes Martins, e constando dos
autos que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, INTIMA-O da R. Decisão deste juízo,
prolatada em 13/05/2021, nos autos supracitados,
para manifestar se tem interesse na restituição do
material apreendido (01 celular Samsung e 02
baterias de celular), no prazo de 30 (trinta) dias. E
para que chegue ao conhecimento de todos será este
afixado no saguão do Fórum e publicado pela
Imprensa local, jornal "Cataguases" e no Diário
Oficial do Judiciário deste Estado. Cataguases,
24/05/2021. Eu, José Antônio da Silva Ramos,
Oficial de Apoio Judicial "D", o digitou e
________________Aline Faria Brito de Mattos,
Escrivã Judicial, o subscreve. O MM. Juiz de Direito
_________________Reinaldo Daniel Moreira.
Processo nº 153 14 004748-8. CERTIFICO E DOU
FÉ, HAVER AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM
LOCAL O ORIGINAL DESTA CÓPIA. DATA
SUPRA. A ESCRIVÃ,_________________

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 30 DIAS
SAIBAM todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, pelo Juízo e
Secretaria do Juizado Especial desta comarca de
Cataguases, tem em andamento o Processo Crime nº
153 16 002708-9, que A Justiça Pública move contra
MARCOS PINHEIRO PIRES, brasileiro, natural do
Diadema/SP, nascido aos 13/03/1984, filho de Maria
Imaculada Rocha Pinheiro Pires e José Luiz
Machado Pires, e constando dos autos que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não
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sabido, INTIMA-O da R. Decisão deste juízo,
prolatada em 12/05/2021, nos autos supracitados,
para manifestar se tem interesse na restituição do
material apreendido (01 balança de precisão), no
prazo de 30 (trinta) dias.. E para que chegue ao
conhecimento de todos será este afixado no saguão
do Fórum e publicado pela Imprensa local, jornal
"Cataguases" e no Diário Oficial do Judiciário deste
Estado. Cataguases, 24/05/2021. Eu, José Antônio
da Silva Ramos, Oficial de Apoio Judicial "D", o
digitou e ________________Aline Faria Brito de
Mattos, Escrivã Judicial, o subscreve. O MM. Juiz
de Direito _________________Reinaldo Daniel
Moreira. Processo nº 153 16 002708-9. CERTIFICO
E DOU FÉ, HAVER AFIXADO NO ÁTRIO DO
FÓRUM LOCAL O ORIGINAL DESTA CÓPIA.
DATA SUPRA. A ESCRIVÃ,_________________

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 30 DIAS
SAIBAM todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, pelo Juízo e
Secretaria do Juizado Especial desta comarca de
Cataguases, tem em andamento o Processo Crime nº
153 18 004105-2, que A Justiça Pública move contra
PEDRO TOMAZ PIRES NETO, brasileiro, natural
de Santana de Cataguases/MG, nascido aos
09/02/1986, filho de Geraldo Tomaz Pires e
Aparecida de Fátima Silva Pires, e constando dos
autos que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, INTIMA-O da R. Decisão deste juízo,
prolatada em 13/05/2021, nos autos supracitados,
para manifestar se tem interesse na restituição do
material apreendido (01 CRLV e 01 celular
Samsung), no prazo de 30 (trinta) dias. E para que
chegue ao conhecimento de todos será este afixado
no saguão do Fórum e publicado pela Imprensa
local, jornal "Cataguases" e no Diário Oficial do
Judiciário deste Estado. Cataguases, 24/05/2021. Eu,
José Antônio da Silva Ramos, Oficial de Apoio
Judicial "D", o digitou e ________________Aline
Faria Brito de Mattos, Escrivã Judicial, o subscreve.
O MM. Juiz de Direito
_________________Reinaldo Daniel Moreira.
Processo nº 153 18 004105-2. CERTIFICO E DOU
FÉ, HAVER AFIXADO NO ÁTRIO DO FÓRUM
LOCAL O ORIGINAL DESTA CÓPIA. DATA
SUPRA. A ESCRIVÃ,_________________

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 30 DIAS
SAIBAM todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, pelo Juízo e
Secretaria do Juizado Especial desta comarca de
Cataguases, tem em andamento o Processo Crime nº
153 18 000193-2, que A Justiça Pública move contra
JOSÉ DOMINGOS DE OLIVEIRA, brasileiro,
natural de Cataguases/MG, nascido aos 30/12/1982,
filho de Margarida Bernardo de Souza e Domingos
Machado de Oliveira, e constando dos autos que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, INTIMA-O da R. Decisão deste juízo,
prolatada em 13/05/2021, nos autos supracitados,
para manifestar se tem interesse na restituição do
material apreendido (01 chave de moto Honda), no
prazo de 30 (trinta) dias. E para que chegue ao
conhecimento de todos será este afixado no saguão
do Fórum e publicado pela Imprensa local, jornal
"Cataguases" e no Diário Oficial do Judiciário deste
Estado. Cataguases, 24/05/2021. Eu, José Antônio
da Silva Ramos, Oficial de Apoio Judicial "D", o
digitou e ________________Aline Faria Brito de
Mattos, Escrivã Judicial, o subscreve. O MM. Juiz
de Direito _________________Reinaldo Daniel
Moreira. Processo nº 153 18 000193-2. CERTIFICO
E DOU FÉ, HAVER AFIXADO NO ÁTRIO DO
FÓRUM LOCAL O ORIGINAL DESTA CÓPIA.
DATA SUPRA. A ESCRIVÃ,_________________

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 60 DIAS
SAIBAM todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, pelo Juízo e

Secretaria do Juizado Especial desta comarca de
Cataguases, tem em andamento o Processo Crime nº
0153 15 012507-5 , que a Justiça Pública move
contra DIEGO ALVES ARRIGHI, brasileiro,
natural de Petrópolis/RJ, nascido aos 04/04/1991,
filho de Terezinha de Fátima Alves Arrighi e
Otaviano Senra Arrighi, e constando dos autos que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, INTIMA-O da R. Sentença prolatada em
04/04/2018, que julgou procedente a pretensão
punitiva e CONDENOU o acusado à pena de 15
(quinze) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época do fato. E para que
chegue ao conhecimento de todos será este afixado
no saguão do Fórum e publicado pela Imprensa
local, jornal "Cataguases" e no Diário Oficial do
Judiciário deste Estado. Cataguases, 24/05/2021. Eu,
José Antônio da Silva Ramos, Oficial de Apoio
Judicial "D", o digitou e ________________Aline
Faria Brito de Mattos, Escrivã Judicial, o subscreve.
O MM. Juiz de Direito
_________________Reinaldo Daniel Moreira.
Processo nº 0153 15 012507-5 . CERTIFICO E
DOU FÉ, HAVER AFIXADO NO ÁTRIO DO
FÓRUM LOCAL O ORIGINAL DESTA CÓPIA.
DATA SUPRA. A ESCRIVÃ,_________________

JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO 30 DIAS
SAIBAM todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que, pelo Juízo e
Secretaria do Juizado Especial desta comarca de
Cataguases, tem em andamento o Processo Crime nº
0153 17 006595-4 , que a Justiça Pública move
contra ÍTALO LUIZ DE CASTRO GOMES,
brasileiro, natural de Cataguases/MG, nascido aos
14/12/1989, filho de Rosemere Regina de Castro
Gomes e Luiz Gomes da Silva, e constando dos
autos que atualmente encontra-se em lugar incerto e
não sabido, INTIMA-A da R. Decisão deste juízo,
prolatada em 13/05/2021, nos autos supracitados,
para manifestar se tem interesse na restituição do
material apreendido (01 capacete preto/amarelo), no
prazo de 30 (trinta) dias. E para que chegue ao
conhecimento de todos será este afixado no saguão
do Fórum e publicado pela Imprensa local, jornal
"Cataguases" e no Diário Oficial do Judiciário deste
Estado. Cataguases, 24/05/2021. Eu, José Antônio
da Silva Ramos, Oficial de Apoio Judicial "D", o
digitou e ________________Aline Faria Brito de
Mattos, Escrivã Judicial, o subscreve. O MM. Juiz
de Direito _________________Reinaldo Daniel
Moreira. Processo nº 0153 17 006595-4 .
CERTIFICO E DOU FÉ, HAVER AFIXADO NO
ÁTRIO DO FÓRUM LOCAL O ORIGINAL
DESTA CÓPIA. DATA SUPRA. A
ESCRIVÃ,_________________

COMARCA DE CATAGUASES - JUSTIÇA
GRATUITA. - EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO
DE 15 (QUINZE) DIAS. O DOUTOR JOÃO
CARNEIRO DUARTE NETO, JUIZ DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA CIDADE E
COMARCA DE CATAGUASES, ESTADO DE
MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER aos que virem o presente Edital ou
dele conhecimento tiverem que, por este Juízo de
Secretaria Criminal desta Comarca, tem em
andamento o Processo Crime nº 0153.16.009581-3,
que a Justiça Pública move contra SUDÁRIO
MAXIMIANO TAVARES, tendo como vítima
MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO DOS
SANTOS TAVARES, filha de Aristides Correa dos
Santos e Eurica Leopoldina Cardoso dos Santos, RG
nº 17275161/MG, CPF 521. 447.206-49, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, INTIMA a
vítima Maria das Graças Cardoso dos Santos
Tavares da sentença prolatada nos autos em
epígrafe, que declarou extinta a punibilidade de
Sudario Maximiano Tavares, em razão da prescrição
da pretensão punitiva, com fundamento no artigo
107, inciso IV, do Código Penal. E para que chegue
ao conhecimento de todos será afixado no saguão do

Fórum e publicado no DJE. Cataguases, 26/05/2021.
E para constar, eu, Cláudia Aparecida Salles de
Oliveira, Escrivã Criminal, digitei e subscrevo
_________. O Juiz de Direito,
__________________, João Carneiro Duarte Neto.

COMARCA DE CATAGUASES - JUSTIÇA
GRATUITA. - EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO
DE 15 (QUINZE) DIAS. O DOUTOR JOÃO
CARNEIRO DUARTE NETO, JUIZ DE DIREITO
DA VARA CRIMINAL DA CIDADE E
COMARCA DE CATAGUASES, ESTADO DE
MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER aos que virem o presente Edital ou
dele conhecimento tiverem que, por este Juízo de
Secretaria Criminal desta Comarca, tem em
andamento o Processo Crime nº 0153.15.010037-5,
que a Justiça Pública move contra ALEXSANDRO
DA SILVA TEIXEIRA, tendo como vítimas JÚLIO
CÉSAR FARIA MOTA, LEIDIANE BERNARDO
DE OLIVEIRA, filha de Domingos Machado de
Oliveira e Margarida Bernardo de Souza, RG nº
18309670/MG e CPF nº 095.910..756-85, e
DANIELA ALVARENGA DE SOUSA, natural de
Cataguases, nascida aos 19/02/1975, filho de
Emerson de Souza e Dayse Tereza de Alvarenga,,
filho de Manoel Marques da Cruz e Maria de
Santana de Ladeira Cruz, natural de Cataguases/MG,
nascido em 15/09/1980, estando as vítimas Leidiane
e Daniela atualmente em lugar incerto e não sabido,
INTIME as vítimas LEIDIANE BERNARDO DE
OLIVEIRA E DANIELA ALVARENGA DE
SOUSA da sentença prolatada nos autos em
epígrafe, que julgou improcedente a pretensão
punitiva do Ministério Público para o réu
Alexsandro da Silva Teixeira, ficando declarado
extinta sua punibilidade face aos crimes constantes
no artigo 147 do Código Penal, pela prescrição da
pretensão punitiva, nos moldes do artigo 107, inciso
IV, c/c artigo 109, IV, c/c artigo 119, todos do
Código Penal. Ficando o réu absolvido das
imputações previstas no artigo 129 do Código Penal,
nos termos do artigo 386, VII, do CPP. E para que
chegue ao conhecimento de todos será afixado no
saguão do Fórum e publicado no DJE. Cataguases,
26/05/2021. E para constar, eu, Cláudia Aparecida
Salles de Oliveira, Escrivã Criminal, digitei e
subscrevo _________. O Juiz de Direito,
__________________, João Carneiro Duarte Neto.

CAXAMBU

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO
O MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca
de Caxambu, Estado de Minas Gerais, Dr. Hilton
Silva Alonso Júnior, torna pública a realização de
LEILÃO JUDICIAL, exclusivamente ON-LINE,
através do site www.leilõesceruli.com.br, do(s)
bem(ns) penhorado(s) nos autos da Execução abaixo
especificada, nos termos dos arts. 22 e 23, da LEF,
c/c art. 886, do CPC, e tendo em vista as medidas
previstas na Resolução nº 236/CNJ, de 13/07/2016.
PROCESSO: 0019857-25.2017.8.13.0155
EXEQUENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO
ELDORADO
EXECUTADO: ESPÓLIO DE GADBEM NAGIB
ABRAHÃO GADBEM
I- DATA, HORÁRIO E LOCAL
1º Leilão: 07/06/2021 - 10:00 horas.
2º Leilão: 28/06/2021 - 10:00 horas.
Local: Leilão exclusivamente ON-LINE pelo site:
www.leiloesceruli.com.br
Leiloeiro: Flávio Duarte Ceruli - JUCEMG 496
Telefones: (34) 3814-2286 e (34) 99924-8692.
E-mail: leiloes@leiloesceruli.com.br
Os leilões serão realizados exclusivamente na
modalidade ON-LINE (eletrônica) através do site
www.leiloesceruli.com.br, com encerramento nas
datas e horários acima especificados, onde os
interessados deverão habilitar-se antecipadamente
para efetuar lances por meio eletrônico, bem como
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acompanhar os leilões em tempo real.
II - OBJETO DA HASTA
DESCRIÇÃO DOS BENS:
1- APARTAMENTO Nº 801, LOCALIZADO NO

8º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO ELDORADO,
SITUADO À RUA MAJOR PENHA, Nº 164,
CENTRO, CAXAMBU/MG, COM ÁREA
PRIVATIVA DE 204,45 M2, COMPOSTO POR 04
QUARTOS, 03 BANHEIROS SOCIAIS, 02 SALAS
SENDO UMA COM DOIS AMBIENTES, 03
VARANDAS, TERRAÇO, COPA-COZINHA,
ÁREA DE SERVIÇO, QUARTO E BANHEIRO
PARA EMPREGADA, COM ÁREA IDEAL DE
43,75 M2, E SUA RESPECTIVA FRAÇÃO IDEAL
DO TERRENO DE 0,059262 COM ÁREA TOTAL
DE 638,52 M2, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Nº 01.001.00008.00135.00022, E REGISTRADO
NA MATRÍCULA Nº 10.569 DO C.R.I DE
CAXAMBU/MG.
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00
(OITOCENTOS MIL REAIS)
Lance Mínimo:
1º Leilão: R$ 800.000,00
2º Leilão: R$ 400.000,00 - 50% da avaliação
2- APARTAMENTO Nº 802, LOCALIZADO NO

8º PAVIMENTO DO EDIFÍCIO ELDORADO,
SITUADO À RUA MAJOR PENHA, Nº 164,
CENTRO, CAXAMBU/MG, COM ÁREA
PRIVATIVA DE 204,45 M2, COMPOSTO POR 04
QUARTOS, 03 BANHEIROS SOCIAIS, 02 SALAS
SENDO UMA COM DOIS AMBIENTES, 03
VARANDAS, TERRAÇO, COPA-COZINHA,
ÁREA DE SERVIÇO, QUARTO E BANHEIRO
PARA EMPREGADA, COM ÁREA IDEAL DE
43,75 M2, E SUA RESPECTIVA FRAÇÃO IDEAL
DO TERRENO DE 0,059262 COM ÁREA TOTAL
DE 638,52 M2, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Nº 01.001.00009.00135.00023, E REGISTRADO
NA MATRÍCULA Nº 10.570 DO C.R.I DE
CAXAMBU/MG.
VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 800.000,00
(OITOCENTOS MIL REAIS)
Lance Mínimo:
1º Leilão: R$ 800.000,00
2º Leilão: R$ 400.000,00 - 50% da avaliação
III - ÔNUS
Constam averbados nos registros dos imóveis os
seguintes ônus:
R-2/10.569 - Penhora nos autos dessa execução.
R-2/10.570 - Penhora nos autos dessa execução.
Conforme informado nos autos pelo herdeiro /
inventariante, tramitam na Vara Cível de Caxambu
os seguintes processos contra a Empresa cujo
executado era sócio e contra os espólios:
0034044-43.2014.8.13.0155,
0001149-92.2015.8.13.0155,
0000711-66.2015.8.13.0155,
0034614-29.2014.8.13.0155,
0034630-80.2014.8.13.0155,
0004861-90.2015.8.13.0155,
0021626-39.2015.8.13.0155,
0034192-54.2014.8.13.0155,
0023922-68.2014.8.13.0155,
0011724-28.2016.8.13.0155,
0019857-25.2017.8.13.0155,
0021385-07.2011.8.13.0155,
0013470-91.2017.8.13.0155,
0021609-42.2011.8.13.0155,
0010256-63.2015.8.13.0155,
0021129-88.2016.8.13.0155.
IV - OBSERVAÇÕES
1. Na contagem dos prazos deste edital serão
computados somente os dias úteis (art. 219, do
CPC).
2. O leiloeiro adotará providências para ampla
divulgação da alienação (art. 887, caput, do CPC),
inclusive na rede mundial de computadores (art. 884,
I, c/c 887, § 2º, ambos do CPC), sendo
providenciada pelo juízo a afixação do edital no
local de costume e sua publicação, nos termos do art.
22, da Lei nº 6.830/1980, dispensada, em face da
especialidade, a publicação em jornal local, prevista
no art. 887, § 3º, do CPC.

3. Até o dia anterior ao leilão, o leiloeiro estará
disponível para prestar aos interessados os
esclarecimentos de quaisquer dúvidas sobre o
funcionamento do leilão (art. 14, § 2º, da Resolução
nº 236/2016-CNJ), encaminhando ao juízo omissões
porventura detectadas e, ainda, expor aos
pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias
(art. 884, III, do CPC).
4. Os bens serão vendidos no estado de conservação
em que se encontrarem, incumbindo aos interessados
a prévia verificação de suas condições (art. 18, da
Resolução nº 236/2016-CNJ). Correrão por conta do
arrematante as despesas e os custos relativos à
desmontagem, remoção, transporte e transferência
patrimonial dos bens arrematados. (art. 29, da
Resolução nº 236/2016-CNJ).
5. Nem todos os interessados podem arrematar.
"Pode oferecer lance quem estiver na livre
administração de seus bens, com exceção: I - dos
tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos
administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens
confiados à sua guarda e à sua responsabilidade; II -
dos mandatários, quanto aos bens de cuja
administração ou alienação estejam encarregados; III
- do juiz, do membro do Ministério Público e da
Defensoria Pública, do escrivão, do chefe de
secretaria e dos demais servidores e auxiliares da
justiça, em relação aos bens e direitos objeto de
alienação na localidade onde servirem ou a que se
estender a sua autoridade; IV - dos servidores
públicos em geral, quanto aos bens ou aos direitos
da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam sob
sua administração direta ou indireta; V - dos
leiloeiros e seus prepostos, quanto aos bens de cuja
venda estejam encarregados; VI - dos advogados de
qualquer das partes." (art. 890, do CPC).
6. Devem ser observadas as preferências na
arrematação. 6.1. "É reservada ao coproprietário ou
ao cônjuge não executado a preferência na
arrematação do bem em igualdade de condições"
(art. 843, § 1º, do CPC). 6.2. No caso de
concorrência entre o cônjuge e outros membros da
família, dispõe o CPC: "Se houver mais de um
pretendente, proceder-se-á entre eles à licitação, e,
no caso de igualdade de oferta, terá preferência o
cônjuge, o companheiro, o descendente ou o
ascendente do executado, nessa ordem." (art. 892, §
2º, do CPC). 6.3. Além disso, "Se o leilão for de
diversos bens e houver mais de um lançador, terá
preferência aquele que se propuser a arrematá-los
todos, em conjunto, oferecendo, para os bens que
não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e,
para os demais, preço igual ao do maior lance que,
na tentativa de arrematação individualizada, tenha
sido oferecido para eles." (art. 893, do CPC). 6.4. No
caso de bem tombado, a União, os Estados e os
Municípios terão, nessa ordem, o direito de
preferência na arrematação em igualdade de oferta
(art. 892, § 3º, do CPC).
7. Se o leilão incidir sobre mais de um bem do
executado, "Será suspensa a arrematação logo que o
produto da alienação dos bens for suficiente para o
pagamento do credor e para a satisfação das
despesas da execução." (art. 899, do CPC).
8. No caso de bem indivisível, a quota-parte a ser
reservada para o coproprietário ou cônjuge, que não
sejam parte na execução, é calculada sobre o valor
da avaliação, não o da arrematação. Desse modo,
"Não será levada a efeito expropriação por preço
inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja
incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge
alheio à execução, o correspondente à sua
quota-parte calculado sobre o valor da avaliação."
(art. 843, § 2º, do CPC).
9. Não havendo interessados no primeiro, será
realizado um segundo leilão, também na modalidade
ON-LINE (art. 886, V, do CPC), objetivando a
alienação pelo maior lance, vedada a oferta de preço
vil, considerado aquele abaixo de 50% (cinquenta
por cento) do valor da avaliação (art. 891, do CPC).
10. Tratando-se de imóvel de incapaz, caso não
alcançado pelo menos 80% (oitenta por cento) do
valor da avaliação, será adotado o procedimento

previsto no art. 896, do CPC.
11. O pagamento deverá ser realizado de imediato, à
vista, pelo arrematante, seja por meio eletrônico ou
por depósito judicial (art. 892, caput, do CPC). 11.1.
Recebendo, o leiloeiro, o produto da alienação (art.
884, IV, do CPC), deverá providenciar tal depósito
dentro de 1 (um) dia, bem como prestar contas nos 2
(dois) dias subsequentes ao depósito (art. 884, V, do
CPC). O pagamento da arrematação, "recebido (...)
pelo leiloeiro, (...) pode ser feito por meio de cheque
(...). O apregoador poderá, no entanto, caso tenha
razões plausíveis, acautelar-se no recebimento de
cheques. Para tanto, pode pedir garantias e, até
mesmo, se possível, solicitar do banco confirmação
de saldo". O cheque deverá ser de titularidade do
arrematante. 11.2. Em conformidade com o artigo
895 do CPC, serão aceitas propostas para
arrematação do bem em prestações, cabendo ao
arrematante o pagamento mínimo de 25% a título de
sinal e o restante em até 30 parcelas mensais e
consecutivas, que serão corrigidas pelo índice legal,
garantido por caução idônea, quando se tratar de
móveis e por hipoteca do próprio bem, quando se
tratar de imóveis. A proposta para pagamento à
vista, em igualdade de valores, sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado. (art.
895, inciso II, § 7º CPC).
12. Sem prejuízo de aplicação do disposto no art.
903, § 6º, do CPC, havendo indício de conluio entre
o arrematante e a parte executada, com o intuito de
tumultuar o processo e obstar a venda do bem, deve
ser efetuada a comunicação ao Ministério Público
Federal, para que adote as providências necessárias à
apuração dos fatos, uma vez que constituem
violência ou fraude em arrematação judicial:
"impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial;
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante,
por meio de violência, grave ameaça, fraude ou
oferecimento de vantagem. Pena: detenção, de dois
meses a um ano, ou multa, além da pena
correspondente à violência." (art. 358, do Código
Penal).
13. Cabe ao arrematante, ainda, o pagamento da
comissão do leiloeiro, arbitrada em 5% (cinco por
cento) do valor da arrematação (art. 7º, da Resolução
nº 236/2016-CNJ, e art. 880, § 1º, art. 884, parágrafo
único, art. 886, II, art. 901, § 1º, todos do CPC).
13.1. Na hipótese de adjudicação, cabe ao(s)
adjudicante(s) o pagamento da comissão do
leiloeiro, arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor
de avaliação dos bens. 13.2. Na hipótese de acordo
ou remição após realizada a alienação (art. 7º, § 3º,
da Resolução nº 236/2016-CNJ), é devido pela
executada o pagamento da comissão do leiloeiro, no
valor de 5% sobre a avaliação do bem. 13.3. Na
hipótese de acordo, ou remição entre a publicação do
edital e a realização da hasta pública, é devido pela
executada o pagamento de 2% sobre o valor de
avaliação do bem, a título de despesas com
divulgação, que deverá ser pago pela executada até a
véspera da hasta, sob pena de manutenção dela.
14. O arrematante também é responsável pelo
pagamento das despesas com remoção, guarda e
conservação, nos casos em que bens estiverem
depositados no pátio do leiloeiro. O valor das
despesas estará disponível no site do leiloeiro para
ciência dos arrematantes. 14.1. Tais despesas
poderão ser deduzidas do produto da arrematação, se
superior ao crédito da exequente (art. 7º, § 4º, da
Resolução nº 236/2016-CNJ). A viabilidade de
expedição de alvará para levantamento, em favor do
executado, de saldo porventura ainda existente (art.
907, do CPC), somente será analisada após
realizados os pagamentos acima indicados. 14.2.
Caso não cheguem a ocorrer ou se forem negativas
as hastas e o bem constrito liberado em favor do
executado, esse não estará dispensado de ressarcir as
despesas com a remoção, guarda e conservação dos
bens, inclusive se, depois da remoção, sobrevier
substituição da penhora, conciliação, pagamento,
remição ou adjudicação (art. 7º, § 7º, da Resolução
nº 236/2016-CNJ), podendo o leiloeiro reter os bens
em seu poder até que o pagamento devido seja
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efetuado (art. 708, do Código Civil, e art. 40, do
Decreto nº 21.981/1932). 14.3. Devidamente
intimado, e se decorrido o prazo de 30 dias o
executado não retirar o bem constrito do pátio do
leiloeiro, mediante as condições descritas no item
13.2, será caracterizado abandono do bem e o
mesmo será dado em pagamento ao leiloeiro.
15. Em se tratando de imóvel, os créditos de que
trata o art. 130 do Código Tributário Nacional
sub-rogar-se-ão sobre o respectivo preço, não
ficando o adquirente responsável por quaisquer
tributos devidos até a data da alienação, nem quando
o preço for insuficiente para cobrir o débito
tributário. A ordem de preferência no recebimento
dos créditos observará os arts. 186 e 187 do Código
Tributário Nacional.
16. Tendo em vista a natureza propter rem dos
débitos referentes ao condomínio (art. 1.345, do
Código Civil) e "o entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o
arrematante de imóvel em condomínio é responsável
pelo pagamento das despesas condominiais
vencidas, ainda que estas sejam anteriores à
arrematação", os interessados ficam desde já
advertidos de que deverão diligenciar previamente
junto ao imóvel objeto das hastas a fim de verificar
eventual ocorrência de ocupação e, ainda, de débitos
condominiais, com os quais arcarão os arrematantes
(art. 23, § 2º, da Lei nº 6.830/1980).
17. Em se tratando de bem móvel, ocorrerá a
"aplicação analógica do artigo 130, parágrafo único,
do CTN" e serão observadas as preferências
descritas nos arts. 186 e 187, ambos dos CTN. No
caso de automotores, "Todas as pendências
incidentes sobre o veículo (taxa de licenciamento,
multas por infração de trânsito, IPVA e seguro
obrigatório) relativas ao período anterior à
arrematação, poderão sub-rogar-se no preço pago
(...), sendo descabida a exigência de tais valores
diretamente ao adquirente, que, como já explicitado,
recebe o veículo livre de quaisquer ônus ou
pendências.".
18. Não sendo efetuados os depósitos, o leiloeiro
comunicará os lances imediatamente anteriores, para
que sejam submetidos à apreciação do juiz (art. 26,
da Resolução nº 236/2016-CNJ).
19. O auto de arrematação será lavrado de imediato
(art. 901, caput, do CPC), mas a ordem de entrega
do bem móvel ou carta de arrematação do imóvel e
respectivo mandado de imissão serão expedidos
apenas depois de efetuado o depósito, inclusive da
comissão do leiloeiro, e recolhidas as custas de
arrematação (art. 901, § 1º, do CPC), mas não antes
de 10 (dez) dias (art. 903, §§ 2º, 3º e 5º, I, do CPC)
depois de aperfeiçoada a arrematação (art. 903,
caput, do CPC) e, no caso de imóvel, também
comprovado nos autos o pagamento do imposto de
transmissão (art. 901, § 2º, do CPC).
IV - ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS
1. Caso não encontrado(s), ficam desde já intimados
o(s) devedor(es) quanto às condições, datas e
horários de realização da(s) hasta(s), bem como da
(re)avaliação do(s) bem(ns) a ser(em) leiloado(s)
(art. 889, parágrafo único, do CPC).
2. Ficam intimados, ainda, se não localizados, o
cônjuge do devedor (art. 842, do CPC) e ainda o: a)
coproprietário de bem indivisível; b) proprietário e
titular de direito quando a penhora recair sobre bens
gravados com direitos ou sobre esses próprios
direitos, quais sejam: usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de
direito real de uso, além de penhor, hipoteca,
anticrese, alienação fiduciária, penhora
anteriormente averbada; c) cessionário, promitente
comprador ou vendedor, quando a promessa de
cessão ou de compra ou de venda são registradas; d)
União, Estado e Município, no caso de alienação de
bem tombado (arts. 804 e 889, II a VIII, do CPC).
3. Aos participantes da hasta pública e partes na
execução fiscal é defeso alegar desconhecimento das
cláusulas deste Edital para se eximirem das
obrigações geradas.

Caxambu/MG, 03 de maio de 2021.
Dr. Hilton Silva Alonso Júnior
Juiz de Direito
Vara Única da Comarca de Caxambu/MG

CLÁUDIO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CLÁUDIO/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE)DIAS. José
Alexandre Marson Guidi, Juiz de Direito desta
Comarca de Cláudio, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc... Faz saber a todos quantos virem o
presente edital ou dele notícias tiverem, que perante
este Juízo e Secretaria, se processam os termos de
um procedimento ordinário de arrolamento sumário,
Autos nº 5000612-65.2021.8.13.0166, referentes ao
Espólio de Lucia Costa Amorim Nogueira, tendo
como inventariante Sérgio Amorim Nogueira. Assim
o presente, cumpre a finalidade de citar eventuais
herdeiros incertos ou desconhecidos para
participarem do processo. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado uma vez no Diário do Judiciário
Eletrônico e afixado no local de costume. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Cláudio, Estado
de Minas Gerais, aos vinte e seis dias do mês de
maio do ano de dois mil e vinte e um
(26/05/2021).Eu, Loren Emilly Martins Santiago,
escrevente judicial "ad hoc" o digitei. Eu, Julliano
Araújo de Costa Rodrigues, Escrivão
Judicial/Gerente de Secretaria, o subscrevi.
José Alexandre Marson Guidi,(a),Juiz de Direito.

PROCESSO Nº: 5000450-70.2021.8.13.0166
CLASSE: [CÍVEL] ARROLAMENTO SUMÁRIO
(31)
REQUERENTE: MARIA PERPETUA DE
OLIVEIRA GONCALVES e outros (7)
REQUERIDO: MARIA DE LOURDES DE
OLIVEIRA
COMARCA DE CLÁUDIO/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20(VINTE)DIAS. José
Alexandre Marson Guidi, Juiz de Direito desta
Comarca de Cláudio, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc... Faz saber a todos quantos virem o
presente edital ou dele notícias tiverem, que perante
este Juízo e Secretaria, se processam os termos de
um procedimento ordinário de inventário, Autos nº
5000450-70.2021.8.13.0166, referentes ao Espólio
de Maria de Lourdes de Oliveira, tendo como
inventariante José Wilson de Oliveira. Assim o
presente, cumpre a finalidade de citar eventuais
herdeiros incertos ou desconhecidos para
participarem do processo. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado uma vez no Diário do Judiciário
Eletrônico e afixado no local de costume. Eu, Loren
Emilly Martins Santiago, escrevente judicial "ad
hoc" o digitei. Eu, Julliano Araújo de Costa
Rodrigues, Escrivão Judicial/Gerente de Secretaria,
o subscrevi. CLáUDIO, data da assinatura
eletrônica. JOSÉ ALEXANDRE MARSON GUIDI
Juiz de Direito

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 05 007031-7, que responde neste Juízo
como vítima Nair Rosa Ribeiro, brasileira, solteira,
nascida aos 16/01/1971, filha de Miguel Reis dos
Santos e Maria Rosa Ribeiro, residente na localidade
da Serra do Tomaz, zona rural de Conceição do
Mato Dentro/MG, atualmente em lugar incerto e não

sabido; e como sentenciado José Eustáquio Thomaz,
brasileiro, solteiro, nascido aos 07/081960, filho de
João Sebastião Thomaz e Geralda Maria de Oliveira,
residente na Rua João Lages Santos, n.º 84, Povoado
de São José da Ilha, zona rural em Dom
Joaquim/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido, denunciado pelo incurso nas sanções dos
artigos 129, 1°, II c/c artigo 61, II, f, ambos do
Código Penal. Diante da prescrição da pretensão
punitiva com fulcro nos artigos 109, V, e 107, IV,
ambos do Código Penal, foi declarada como extinta
a punibilidade de José Eustáquio Thomaz, por
sentença datada 22 de junho de 2020. E, como não
tenha sido possível intimar a vítima e o sentenciado
pessoalmente, pelo presente EDITAL os intima da
mencionada SENTENÇA, da qual poderão interpor,
dentro de 05 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver
passar em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e a intimação da vítima e do
sentenciado, expediu-se este edital que será
publicado no Diário do Judiciário Eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
afixado no átrio do Edifício do Fórum desta cidade,
e a cópia será juntada aos autos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de
2021. Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus,
estagiária do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio
Vicente de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o
conferi e assino. Dra. Letícia Machado Vilhena
Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 20 000504-9, que responde neste Juízo
como sentenciado Ernane Nunes Gonçalves,
brasileiro, solteiro, nascido aos 02/08/1991, filho de
Maria de Loudes Nunes Lourenço e Mauricio
Gonçalves Pereira, residente na Rua Calu, zona rural
em Santo Antônio do Rio Abaixo/MG, atualmente
em lugar incerto e não sabido, denunciado pela
prática do crime tipificado no artigo 12 da Lei
10.86/03. Diante da consumação do lapso
prescricional, acorde com o disposto nos artigos 10 e
109, IV, ambos do Código Penal, foi declarada como
extinta a punibilidade de Ernane Nunes Gonçalves,
com fundamento no artigo 107, IV, e no artigo 109,
IV, ambos do Código Penal, por sentença datada 24
de agosto de 2020. E, como não tenha sido possível
intimar o sentenciado pessoalmente, pelo presente
EDITAL o intima da mencionada SENTENÇA, da
qual poderá interpor, dentro de 05 (cinco) dias, a
contar do término do prazo em questão, o recurso
cabível, sob pena de ver passar em julgado dita
SENTENÇA. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta
cidade. E, para conhecimento de todos, e intimação
do sentenciado, expediu-se este edital que será
publicado no Diário do Judiciário Eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
afixado no átrio do Edifício do Fórum desta cidade,
e a cópia será juntada aos autos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de
2021. Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus,
estagiária do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio
Vicente de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o
conferi e assino. Dra. Letícia Machado Vilhena
Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 27 de maio de 2021

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 99/2021 Página: 26 de 89



Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 14 001472-1, que responde neste Juízo
como sentenciado Fábio Domingos da Silva,
brasileiro, solteiro, nascido aos 21/02/1983, filho de
Maria Helena da Silva, residente na Rua Tabelião
Zenito Moreira, n.º 316, B. Vila Caetano em
Conceição do Mato Dentro/MG, atualmente em
lugar incerto e não sabido, denunciado pela prática
do crime tipificado no artigo 147 do CPB c/c artigo
7°, II, da Lei 11.340/06. Diante da consumação do
lapso prescricional, acorde com o disposto nos
artigos 10 e 109, VI, ambos do Código Penal, foi
declarada como extinta a punibilidade de Ernane
Nunes Gonçalves, com fundamento no artigo 107,
IV, e no artigo 109, VI, ambos do Código Penal, por
sentença datada 05 de junho de 2018. E, como não
tenha sido possível intimar o sentenciado
pessoalmente, pelo presente EDITAL o intima da
mencionada SENTENÇA, da qual poderá interpor,
dentro de 05 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver
passar em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação do sentenciado,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS
AUTOS Nº 0175 18 001979-6

A Dra.Letícia Machado Vilhena Dias, MMª.
Juíza de Direito desta Comarca de Conceição do
Mato Dentro, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício de seu cargo e na forma da Lei, etc. FAZ
SABER que tem andamento, neste Juízo a Ação de
Medidas Protetivas nº 0175 18 001979-6, em que
figura como acusado Gustavo Henrique Vilarino,
brasileiro, solteiro, nascido aos 11/03/1982, filho de
Maria Cândida Vilarino, residente na Rua Airton
Gonçalves, n° 300, B. Doze de Março em
Itabira/MG, atualmente em local incerto e não
sabido, denunciado como incurso nas sanções com
base na Lei 11.340/2006. CITO-O por meio deste
edital para responder a referida acusação, por escrito
e através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de ser-lhe nomeado defensor para
apresentá-lo, nos termos do artigo 396 do CPP,
conforme denúncia ofertada pelo Representante do
Ministério Público, ficando ciente que poderá,
querendo, apresentar defesa no prazo legal. Para
conhecimento do acusado, não localizado para a
citação, expediu-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Conceição do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais,
aos 29 de abril de 2021. Eu, (a)Échilley Gabriela
Teixeira de Jesus, estagiária do TJMG, o digitei.
Eu,(a)Carlos Antônio Vicente de Lima, Gerente da
Secretaria Judicial, o conferi e assino. Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu

cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 15 (quinze) dias que nos
autos n.º0175 17 001891-5, que responde neste Juízo
como sentenciado Allan Gonçalves Lóterio Jorge,
brasileiro, solteiro, nascido aos 01/02/1991, filho de
José Leóncio Jorge e Expedita Gonçalves Lotério,
residente na Rua do Lopes, n°36, B. Centro em Dom
Joaquim/MG, atualmente recolhido no présidio em
Guanhães/MG; e como vítima Crislane Ferreira dos
Santos, brasileira, solteira, nascida aos 20/01/1995,
filha de Patricia Ferreira dos Santos, residente na
Rua do Lopes, n°203, B. Centro em Dom
Joaquim/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido; vítima do denunciado incurso nas sanções
dos artigos 150 do Código Penal e do artigo 21 da
Lei de Contravenões Penais, na forma do artigo 69
do CP c/c artigo 7°, I e II da Lei 11.340/06. Jugou-se
como parcialmente procedente a pretenção punitiva
estatal, declarando acusado Allan Gonçalves Lóterio
como condenado nas sanções dos artigos 150 do
Código Penal, c/c artigo 7°, incisos I e II da Lei
11.340/06, e como absolvido em relação à
contravenção penal prevista no artigo 21 da LCP,
por sentença datada 16 de abril de 2020. E, como
não tenha sido possível intimar a vítima
pessoalmente, pelo presente EDITAL a intima da
mencionada SENTENÇA, da qual poderá interpor,
dentro de 05 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver
passar em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e a intimação da vítima,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 30 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 30 (trinta) dias que nos
autos n.º0175 19 000684-1, que responde neste Juízo
como sentenciado Equinaldo Pacheco de Souza,
brasileiro, união estavel, nascido aos 05/02/1986,
filho de João Pacheco de Souza e Maria Concelita da
Silva , residente na Av. Pôr do Sol, n°1320, B.
Córrego Pereira em Conceição do Mato Dentro/MG,
atualmente em lugar incerto e não sabido,
pronunciado pela ação de medidas protetivas com
base na Lei 11.340/2006, em favor de Sueli
Nascimento de Moura, brasileira, união estavel,
nascida aos 16/06/1982, filha de José Nascimento de
Moura e Maria Generosa Félix de Moura, residente
na Av. Pôr do Sol, n°1320, B. Córrego Pereira em
Conceição do Mato Dentro/MG. Diante da perda
superveniente do interesse de agir, foi julgado como
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos
termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, por sentença datada 11 de agosto de 2020. E,
como não tenha sido possível intimar o sentenciado
pessoalmente, pelo presente EDITAL a intima da
mencionada SENTENÇA, da qual poderá interpor,
dentro de 05 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver
passar em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação do sentenciado,

expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 15 002199-6, que responde neste Juízo
como sentenciado Roberto Luiz dos Santos,
brasileiro, nascido aos 12/05/1950, filho de Maria
Luiza dos Santos e José Rodrigues dos Santos,
residente na Comunidade Cachoeira, S/N, B. Zona
Rural em Conceição do Mato Dentro/MG,
atualmente em lugar incerto e não sabido,
denunciado pela prática do crime tipificado no artigo
147 do Código Penal. Diante da consumação do
lapso prescricional, acorde com o disposto nos
artigos 10 e 109, VI, ambos do Código Penal, foi
declarada como extinta a punibilidade de Roberto
Luiz dos Santos, com fundamento no artigo 107, IV,
e no artigo 109, VI, ambos do Código Penal, por
sentença datada 20 de março de 2019. E, como não
tenha sido possível intimar o sentenciado
pessoalmente, pelo presente EDITAL o intima da
mencionada SENTENÇA, da qual poderá interpor,
dentro de 05 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver
passar em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação do sentenciado,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO - 15 (quinze) DIAS
AUTOS Nº 0175 08 011732-8

A Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, MMª.
Juíza de Direito desta Comarca de Conceição do
Mato Dentro, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício de seu cargo e na forma da Lei, etc. FAZ
SABER que tem andamento, neste Juízo o Inquérito
Policial nº 0175 08 0011732-8, em que figura como
acusado José Antônio da Silva OLiveira, brasileiro,
solteiro, nascido aos 25/02/1976, filho de José Coura
da Cruz e Maria Zulmira Gonçalves, residente na
Localidade de Córrega da Serra, zona rural do
Município de Dom Joaquim/MG, atualmente em
local incerto e não sabido, denunciado como incurso
nas sanções do artigo 155, 4°, II e IV, do Código
Penal. CITO-O por meio deste edital para responder
a referida acusação, por escrito e através de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
ser-lhe nomeado defensor para apresentá-lo, nos
termos do artigo 396 do CPP, conforme denúncia
ofertada pelo Representante do Ministério Público,
ficando ciente que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
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documentos e justificações, especificar as provas
que pretende produzir e arrolar as testemunhas
qualificando-as e requerendo sua intimação. Para
conhecimento do acusado, não localizado para a
citação, expediu-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Conceição do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais,
aos 29 de abril de 2021. Eu,(a)Échilley Gabriela
Teixeira de Jesus, estagiária do TJMG, o digitei.
Eu,(a)Carlos Antônio Vicente de Lima, Gerente da
Secretaria Judicial, o conferi e assino. Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 16 001016-1, que responde neste Juízo
como sentenciado Sebastião Fernando Silva
Coutinho, brasileiro, casado, nascido aos
27/06/1959, filho de Alzira Pereira da Silva e
Raimundo Coutinho, residente na Rua Barão
Saramenha, n.º 660, B. Santa Teresa em Belo
Horizonte/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido, denunciado pela prática da conduta tipificada
no artigo 306 do CTB; foi declarada extinta a
punibilidade do acusado, com fulcro no artigo 107,
IV, e no artigo 109, VI, ambos do Código Penal, por
sentença datada 22 de maio 2020. E, como não tenha
sido possível intimar o sentenciado pessoalmente,
pelo presente EDITAL o intima da mencionada
SENTENÇA, da qual poderá interpor, dentro de 05
(cinco) dias, a contar do término do prazo em
questão, o recurso cabível, sob pena de ver passar
em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz saber
que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação do sentenciado,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 26 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 19 000453-1, que responde neste Juízo
como sentenciado Gabriel Teixeira da Conceição,
brasileiro, união estavel, nascido aos 16/12/1998,
filho de Janete Rodrigues da Conceição e Elimar
Teixeira Souza, residente na Rua Córrego Pereira,
n.º 50, B. Corrégo Pereira em Conceição do Mato
Dentro/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido, denunciado pela prática dos delitos previstos
no artigo 180, 3°, do Código Penal. Diante da
consumação do lapso prescricional, acorde com o
disposto nos artigos 10 e 109, VI, e 115 todos do
Código Penal, foi declarada como extinta a
punibilidade de Gabriel Teixeira da Conceição, com
fundamento no artigo 107, IV e no artigo 109, V,
ambos do Código Penal, por sentença datada 30 de
junho de 2020. E, como não tenha sido possível
intimar o sentenciado pessoalmente, pelo presente

EDITAL o intima da mencionada SENTENÇA, da
qual poderá interpor, dentro de 05 (cinco) dias, a
contar do término do prazo em questão, o recurso
cabível, sob pena de ver passar em julgado dita
SENTENÇA. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta
cidade. E, para conhecimento de todos, e intimação
do sentenciado, expediu-se este edital que será
publicado no Diário do Judiciário Eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
afixado no átrio do Edifício do Fórum desta cidade,
e a cópia será juntada aos autos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de
2021. Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus,
estagiária do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio
Vicente de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o
conferi e assino. Dra. Letícia Machado Vilhena
Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 16 000836-3, que responde neste Juízo
como sentenciado Ecirlei Gonçalves dos Santos,
brasileiro, nascido aos 10/01/1963, filho de Geralda
Rodrigues de Miranda e Agostinho Rodrigues de
Sousa, residente na localidade de Parauninha, zona
rural em Conceição do Mato Dentro/MG, atualmente
em lugar incerto e não sabido, denunciado pela
prática dos delitos previstos no artigo 147 e 163,
caput, ambos do Código Penal. Diante da
consumação do lapso prescricional, acorde com o
disposto nos artigos 10 e 109, VI, ambos do Código
Penal, foi declarada como extinta a punibilidade de
Ercilei Gonçalves dos Santos, com fundamento no
artigo 107, IV e no artigo 109, VI do Código Penal,
por sentença datada 19 de Fevereiro de 2020. E,
como não tenha sido possível intimar o sentenciado
pessoalmente, pelo presente EDITAL o intima da
mencionada SENTENÇA, da qual poderá interpor,
dentro de 05 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, o recurso cabível, sob pena de ver
passar em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz
saber que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação do sentenciado,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. a Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias,MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem , com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos nº 0175 19000754-2, a quem responde neste
juízo a requerente Vanuza Gonçalves Pires e o
setenciado Valdecy Gonçalves da Costa, brasileiro,
solteiro, nascido aos 17/03/1973, filho de Espedito
Pires da Costa e Ceci Gonçalves da Costa, residente
na rua Rua do Cafezeiro, n.º 470, B. Centro em Dom
Joaquim/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido. E, como não tenha sido possível intimar o

setenciado pessoalmente, pelo presente EDITAL o
intima da mencionada SENTENÇA, que julgou o
processo de Ação de Medida Protetiva extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil, diante da perda
superveniente do interesse de agir, por sentença
datada 06 de fevereiro de 2020. O mesmo poderá
interpor o recurso cabível, dentro de 5 (cinco) dias, a
contar do término do prazo em questão, sob pena de
ver passar em julgado dita SENTENÇA. Outrossim,
faz saber que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação do sentenciado,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 23 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 30 DIAS. a Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias,MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc.FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem , com o prazo de 30 (trinta) dias que nos
autos nº 0175 19364-0, a quem responde neste juízo
a requerente Nair Rosa Ribeiro, brasileira, solteira,
nascida aos 16/01/1971, filha de Maria Rosa
Ribeiro, residente na Rua Professor Vidigal, n.º 360,
B. Matozinhos em Conceição do Mato Dentro/MG,
e o requerido Eurico José Felicio de Castro,
brasileiro, solteiro, nascido aos 06/04/1964, filho
Geraldo Bispo Felicio de Castro e Leosina
Domingas, residente na Rua Professor Vidigal, n.º
360, B. Matozinhos em Conceição do Mato
Dentro/MG, ambos atualmente em lugar incerto e
não sabido. E, como não tenha sido possível intimar
a requerente e o requerido pessoalmente, pelo
presente EDITAL o intima da mencionada
SENTENÇA, que julgou o processo de Ação de
Medida Protetiva extinto, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, diante da perda superveniente do interesse de
agir, por sentença datada 06 de fevereiro de 2020. A
requerente e o requerido poderão interpor o recurso
cabível, dentro de 5 (cinco) dias, a contar do término
do prazo em questão, sob pena de ver passar em
julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz saber que
este Juízo tem sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº
189, nesta cidade. E, para conhecimento de todos, e
intimação da requerente e do requerido, expediu-se
este edital que será publicado no Diário do
Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 23 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiaria
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS
AUTOS Nº 0175 18 001269-2

A Dra.Letícia Machado Vilhena Dias, MMª.
Juíza de Direito desta Comarca de Conceição do
Mato Dentro, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício de seu cargo e na forma da Lei, etc. FAZ
SABER que tem andamento, neste Juízo o inquérito
policial nº 0175 15 001269-2, em que figura como
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acusado Rafael Gonçalves Lotéiro, natural de
Carmésia/MG, nascido aos 24/07/1989, filho de
Expedita Gonçalves Lotéiro, residente na Rua do
Lopes, n° 48, B. Centro em Dom Joaquim/MG,
atualmente em local incerto e não sabido,
denunciado como incurso nas sanções do artigo 129
inciso 9°, e do artigo 147, ambos do Código Penal,
c/c artigo 7°, I e II, da Lei n° 11.340/06, constando
dos autos estar o acusado em local incerto e não
sabido, CITO-O por meio deste edital para
responder a referida acusação, por escrito e através
de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de
ser-lhe nomeado defensor para apresentá-la, nos
termos do artigo 396 do CPP, conforme denúncia
ofertada pelo Representante do Ministério Público,
ficando ciente que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
que pretende produzir e arrolar as testemunhas
qualificando-as e requerendo sua intimação. Para
conhecimento do acusado, não localizado para a
citação, expediu-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume.Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, aos 23 de abril de 2021. Eu,
(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária do
TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente de
Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 14 001824-3, que responde neste Juízo
como ré Cristina Viera Costa, brasileira, solteira,
nascida aos 13/04/1986, filha de Derly Pedro da
Costa e de Mereciana Idalina Vieira da Costa,
residente na Rua Principal, n.º 10, B.Santa Lucia em
Belo Horizonte/MG, atualmente em lugar incerto e
não sabido, denunciada pela prática do crime
tipificado no artigo 310 do CBT; com fundamento
no artigo 107, IV, c/c artigo 109, V, ambos do
Código Penal, foi reconhecida a prescrição e
declarada extinta a punibilidade de Maria da
Conceição de Jesus, por sentença datada 20 de
março de 2019. E, como não tenha sido possível
intimar a ré pessoalmente, pelo presente EDITAL a
intima da mencionada SENTENÇA, da qual poderá
interpor, dentro de 05 (cinco) dias, a contar do
término do prazo em questão, o recurso cabível, sob
pena de ver passar em julgado dita SENTENÇA.
Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à
rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação da ré,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 28 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem , com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos

autos nº 0175 15001354-8, que responde neste juízo
ao sentenciado José Fernandes Rodrigues da Silva,
brasileiro, solteiro, nascido aos 27/08/1989, filho de
Joaquim Fernades Rodrigues da Silva e Vanda de
Oliveira Miranda, residente na Rua Geraldo Pires,
n.º 18, B. Córrego Pereira em Conceição do Mato
Dentro/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido. E, como não tenha sido possível intimar o
sentenciado pessoalmente, pelo presente EDITAL o
intima da mencionada SENTENÇA, que com
fundamento no artigo 107, IV, e no artigo 109, V,
ambos do Código Penal, declarou exinta a
punibilidde de José Fernandes Rodrigues da Silva ,
em 20 de março de 2019. O mesmo poderá interpor
o recurso cabível, dentro de 5 (cinco) dias, a contar
do término do prazo em questão, sob pena de ver
passar em julgado dita SENTENÇA, em 20 de
março de 2019. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta
cidade. E, para conhecimento de todos, e intimação
do sentenciado, expediu-se este edital que será
publicado no Diário do Judiciário Eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
afixado no átrio do Edifício do Fórum desta cidade,
e a cópia será juntada aos autos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, aos 23 de abril de
2021. Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus,
estagiaria do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio
Vicente de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o
conferi e assino. Dra. Letícia Machado Vilhena
Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 30 DIAS. a Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias,MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem , com o prazo de 30 (trinta) dias que nos
autos nº 0175 19000710-4, a quem responde neste
juízo a requerente Therly Conceição Santos,
brasileira, casada, nascida aos 13/08/1996, filha de
Claudio Henrique dos Santos e Solange Silva dos
Santos, residente na Rua Vereador José Silva, n°39,
B. Matozinhos em Conceição do Mato Dentro/MG,
e o requerido Rafael Henrique da Silva Junior,
brasileiro, solteiro, nascido aos 31/08/1991, filho de
Remilson Hermes da Silva e Adelia Maria da Silva,
residente na Rua Prefeito José Natalicio, n.º 376, B.
Brejo em Conceição do Mato Dentro/MG, ambos
atualmente em lugar incerto e não sabido. E, como
não tenha sido possível intimar a requerente e o
requerido pessoalmente, pelo presente EDITAL o
intima da mencionada SENTENÇA, que julgou o
processo de Ação de Medida Protetiva extinto, sem
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil, diante da revogação
das medidas protetivas concedidas pela perda
superveniente do interesse de agir, por sentença
datada 16 de janeiro de 2020. A requerente e o
requerido poderão interpor o recurso cabível, dentro
de 5 (cinco) dias, a contar do término do prazo em
questão, sob pena de ver passar em julgado dita
SENTENÇA. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta
cidade. E, para conhecimento de todos, e intimação
da requerente e do requerido, expediu-se este edital
que será publicado no Diário do Judiciário
Eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais e afixado no átrio do Edifício do
Fórum desta cidade, e a cópia será juntada aos autos.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Conceição do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais,
aos 23 de abril de 2021. Eu,(a)Échilley Gabriela
Teixeira de Jesus, estagiaria do TJMG, o digitei.
Eu,(a)Carlos Antônio Vicente de Lima, Gerente da
Secretaria Judicial, o conferi e assino. Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO

DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem , com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 16.1663-0, que responde neste juízo o
sentenciado Anderson Aparecido de Jesus,
brasileiro, solteiro, nascido aos 28/01/1979, filho de
Antonia Geralda de Jesus, residente na Fazenda
Água Limpa, em São Sebastião do Bom Sucesso,
zona rural de Conceição do Mato Dentro/MG,
atualmente em lugar incerto e não sabido. E, como
não tenha sido possível intimar o sentenciado
pessoalmente, pelo presente EDITAL o intima da
mencionada SENTENÇA, que com fundamento no
artigo 107, IV, e no artigo 109, V, ambos do Código
Penal, declarou exinta a punibilidde de Anderson
Aparecido de Jesus, em 10 de outubro de 2019. O
mesmo poderá interpor o recurso cabível, dentro de
5 (cinco) dias, a contar do término do prazo em
questão, sob pena de ver passar em julgado dita
SENTENÇA. Outrossim, faz saber que este Juízo
tem sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta
cidade. E, para conhecimento de todos, e intimação
do sentenciado, expediu-se este edital que será
publicado no Diário do Judiciário Eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
afixado no átrio do Edifício do Fórum desta cidade,
e a cópia será juntada aos autos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, aos 23 de abril de
2021. Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus,
estagiaria do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio
Vicente de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o
conferi e assino. Dra. Letícia Machado Vilhena
Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 15 000600-5, que responde neste Juízo
como autora Maria da Conceição de Jesus,
brasileira, solteira, nascida aos 18/12/1962, filha de
Donira Maria de Jesus, residente na Rua Araraiba,
n.º 25, Beco São Domingos, B. São Cristóvão, Belo
Horizonte/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido, denunciada pela prática do crime tipificado
no artigo 310 do CBT, com fundamento no artigo
107, IV,e 109, V, ambos do Código Penal, foi
declarada extinta a punibilidade de Maria da
Conceição de Jesus, por sentença datada 02 de junho
de 2020. E, como não tenha sido possível intimar a
autora pessoalmente, pelo presente EDITAL a
intima da mencionada SENTENÇA, da qual poderá
interpor, dentro de 05 (cinco) dias, a contar do
término do prazo em questão, o recurso cabível, sob
pena de ver passar em julgado dita SENTENÇA.
Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à
rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação da autora,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 28 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente
de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado
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DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
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SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias,MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem , com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 15 1669-9, que responde neste juízo
como réu Onilson Rodrigues de Souza, brasileiro,
marital, nascido aos 18/01/1977, filho Agostinho
Rodrigues de Souza e Benedita Modesta de Souza,
residente na Rua Berborema, n.º 1535, B.
Cachoeirinha em Belo Horizonte/MG, atualmente
em lugar incerto e não sabido. E, como não tenha
sido possível intimar o sentencidado pessoalmente,
pelo presente EDITAL o intima da mencionada
SENTENÇA, que declarou exinta, pelo efetivo
cumprimento, a pena privativa de liberdade imposta
ao setenciado, em sentença datada 25 de junho de
2019. O mesmo poderá interpor o recurso cabível,
dentro de 5 (cinco) dias, a contar do término do
prazo em questão, sob pena de ver passar em julgado
dita SENTENÇA. Outrossim, faz saber que este
Juízo tem sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº 189,
nesta cidade. E, para conhecimento de todos, e
intimação do sentenciado, expediu-se este edital que
será publicado no Diário do Judiciário Eletrônico do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
afixado no átrio do Edifício do Fórum desta cidade,
e a cópia será juntada aos autos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, aos 23 de abril de
2021. Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus,
estagiária do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio
Vicente de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o
conferi e assino. Dra. Letícia Machado Vilhena
Dias, Juíza de Direito.

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO MATO
DENTRO-MG.EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO DE 60 DIAS. A Dra. Letícia
Machado Vilhena Dias, MMª. Juíza de Direito titular
desta Comarca de Conceição do Mato Dentro,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos
que virem o presente edital ou que dele notícia
tiverem, com o prazo de 60 (sessenta) dias que nos
autos n.º0175 17 000899-9, que responde neste Juízo
como sentenciado Francisco das Dores Sousa,
brasileiro, nascido aos 10/01/1963, filho de Geralda
Rodrigues de Miranda e Agostinho Rodrigues de
Sousa, residente na localidade de Parauninha, zona
rural em Conceição do Mato Dentro/MG, atualmente
em lugar incerto e não sabido, condenado à pena
privativa de liberdade e pena de multa, sendo que a
pena privativa de liberdade foi substituída por duas
penas restritivas de direito. Diante do efetivo
cumprimento das penas impostas, foi declarada
como extinta as penas restritivas de direitos
consistentes em limitação de fim de semana e
prestação pecuniária impostas ao sentenciado
Francisco das Dores Sousa punibilidade de Roberto
Luiz dos Santos; no que tange à pena de multa está
sendo cobrada nos autos da ação penal, por sentença
datada 02 de junho de 2020. E, como não tenha sido
possível intimar o sentenciado pessoalmente, pelo
presente EDITAL o intima da mencionada
SENTENÇA, da qual poderá interpor, dentro de 05
(cinco) dias, a contar do término do prazo em
questão, o recurso cabível, sob pena de ver passar
em julgado dita SENTENÇA. Outrossim, faz saber
que este Juízo tem sua sede à rua Daniel de
Carvalho, nº 189, nesta cidade. E, para
conhecimento de todos, e intimação do sentenciado,
expediu-se este edital que será publicado no Diário
do Judiciário Eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e afixado no átrio do
Edifício do Fórum desta cidade, e a cópia será
juntada aos autos. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Conceição do Mato Dentro, Estado de
Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021.
Eu,(a)Échilley Gabriela Teixeira de Jesus, estagiária
do TJMG, o digitei. Eu,(a)Carlos Antônio Vicente

de Lima, Gerente da Secretaria Judicial, o conferi e
assino. Dra. Letícia Machado Vilhena Dias, Juíza de
Direito.

CONSELHEIRO LAFAIETE

COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE -
MG - Justiça Gratuita - EDITAL
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
DIAS - Processo n.º 0183.19.008396-8, Doutor José
Aluísio Neves da Silva. O MM. Juiz de Direito da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc. Faz saber aos que virem o presente edital
ou dele notícia tiverem que, por este Juízo, tem
andamento um processo movido pela justiça pública
contra Alonso Adriano do Nascimento, nascido em
10/06/1976, filho Jair Ferreira do Nascimento e
Cecilia Alves do Nascimento, residente no VL do
Campo Belo, 110, 86, B-Fundos , Centro -
Queluzito/MG., ora encontrado em lugar ignorado,
incerto e não sabido, por fato ocorrido neta cidade
em 30/10/2019, autos que a parte, mandou, na forma
de direito, passar o presente edital pela qual
CITA-SE o acusado nos termos da denúncia de fls.
01/01v, para oferecer resposta à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de
advogado, em cuja resposta poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas,
qualificando-as e requerendo sua intimação. Deverá
o(a) Oficial(a) de Justiça indagar ao acusado se ele
irá apresentar sua defesa por meio de advogado
constituído. Na hipótese de não ter condições
financeiras de contratar advogado declarada
expressamente essa situação, isso ensejará a
nomeação de Defensor Público ou dativo para sua
defesa.. E, para conhecimento de todos, será este
afixado n saguão do Fórum desta Comarca de Cons.
Lafaiete/MG., na forma da lei, aos 26 de maio de
2021. Eu Hélio Alves Nogueira, Escrivão Judicial,
fiz imprimir e assino.

COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE -
MG - Justiça Gratuita - EDITAL
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
DIAS - Processo n.º 0183.20.001101-1, Doutor José
Aluísio Neves da Silva. O MM. Juiz de Direito da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc. Faz saber aos que virem o presente edital
ou dele notícia tiverem que, por este Juízo, tem
andamento um processo movido pela justiça pública
contra: Evandro José da Silva, nascido em
17/07/1980, filho Erli Vieira da Silva e Nair Santos
a Silva, residente na Rua Tim Lisboa, 45 - ap 101,
Fátima/Viçosa-MG, ora encontrado em lugar
ignorado, incerto e não sabido, por fato ocorrido
neta cidade em 12/13/2018, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente edital pelo qual
CITA-SE o acusado nos termos da denúncia de fls.
01/02, para oferecer resposta à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, em
cuja resposta poderá arguir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação. Deverá o(a) Oficial(a) de
Justiça indagar ao acusado se ele irá apresentar sua
defesa por meio de advogado constituído. Na
hipótese de não ter condições financeiras de
contratar advogado declarada expressamente essa
situação, isso ensejará a nomeação de Defensor
Público ou dativo para sua defesa.. E, para
conhecimento de todos, será este afixado n saguão
do Fórum desta Comarca de Cons. Lafaiete/MG., na
forma da lei, aos 26 de maio de 2021. Eu Hélio
Alves Nogueira, Escrivão Judicial, fiz imprimir e
assino.

COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE -
MG - Justiça Gratuita - EDITAL

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
DIAS - Processo n.º 0183.18.3826-1, Doutor José
Aluísio Neves da Silva. O MM. Juiz de Direito da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc. Faz saber aos que virem o presente edital
ou dele notícia tiverem que, por este Juízo, tem
andamento um processo movido pela justiça pública
contra: Evandro José da Silva, nascido em
17/07/1980, filho Erli Vieira da Silva e Nair Santos
a Silva, residente na Rua Tim Lisboa, 45 - ap 101,
Fátima/Viçosa-MG, ora encontrado em lugar
ignorado, incerto e não sabido, por fato ocorrido
neta cidade em 12/13/2018, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente edital pelo qual
CITA-SE o acusado nos termos da denúncia de fls.
01/02, para oferecer resposta à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado, em
cuja resposta poderá arguir preliminares e alegar
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação. Deverá o(a) Oficial(a) de
Justiça indagar ao acusado se ele irá apresentar sua
defesa por meio de advogado constituído. Na
hipótese de não ter condições financeiras de
contratar advogado declarada expressamente essa
situação, isso ensejará a nomeação de Defensor
Público ou dativo para sua defesa.. E, para
conhecimento de todos, será este afixado n saguão
do Fórum desta Comarca de Cons. Lafaiete/MG., na
forma da lei, aos 26 de maio de 2021. Eu Hélio
Alves Nogueira, Escrivão Judicial, fiz imprimir e
assino.

COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE -
MG - Justiça Gratuita - EDITAL
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
DIAS - Processo n.º 0183.17.012.876-7, Doutor José
Aluísio Neves da Silva. O MM. Juiz de Direito da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc. Faz saber aos que virem o presente edital
ou dele notícia tiverem que, por este Juízo, tem
andamento um processo movido pela justiça pública
contra: Marcio Franco Pereira, nascido em
04/03/1972, filho de Lazaro Franco Pereira e Maria
José Pereira, residente na Rua Cons. Cunha de
Figueiredo, 145, Salgado Filho, Belo Horizonte -
MG, e referência: Rua Frei Andreoni/ Rua Cons.
Carneiro de Campos, ora encontrado em lugar
ignorado, incerto e não sabido, por fato ocorrido
neta cidade em 22/06/2017,, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente edital pelo qual
INTIMA-SE o acusado da sentença de fls. 95/101,
que aplicou-lhe a suspensão condicional da pena, já
que, de acordo com o preceituado no art. 77 do CPB,
o réu preenche os requisitos para a aplicação do
sursis. Diante do exposto, suspendo a pena aplicada
ao denunciado pelo prazo de 02 (dois) anos, desde
que declare aceitar as seguintes condições:
1) Recolher-se diariamente em sua residência, das
22:00 horas até as 06:00 horas do dia seguinte, salvo
motivo plenamente justificado;
2) Proibição de se ausentar da comarca sem
autorização deste Juiz, bem como, mudar de
endereço sem prévia comunicação;
3) Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
4) Comparecimento às palestras trimestrais enquanto
perdurar o prazo do benefício.
5) No primeiro de cumprimento prestar serviço à
comunidade em local indicado pelo Juiz da
execução. Custas na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, retornem-me os autos
conclusos para análise de possível causa de extinção
de punibilidade pela prescrição da pena em concreto.
E, para conhecimento de todos, será este afixado n
saguão do Fórum desta Comarca de Cons.
Lafaiete/MG., na forma da lei, aos 26 de maio de
2021. Eu Hélio Alves Nogueira, Escrivão Judicial,
fiz imprimir e assino.
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COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE -
MG - Justiça Gratuita - EDITAL
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60
DIAS - Processo n.º 0183.17.012.876-7, Doutor José
Aluísio Neves da Silva. O MM. Juiz de Direito da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc. Faz saber aos que virem o presente edital
ou dele notícia tiverem que, por este Juízo, tem
andamento um processo movido pela justiça pública
contra: Marcio Franco Pereira, nascido em
04/03/1972, filho de Lazaro Franco Pereira e Maria
José Pereira, residente na Rua Cons. Cunha de
Figueiredo, 145, Salgado Filho, Belo Horizonte -
MG, e referência: Rua Frei Andreoni/ Rua Cons.
Carneiro de Campos, ora encontrado em lugar
ignorado, incerto e não sabido, por fato ocorrido
neta cidade em 22/06/2017,, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente edital pelo qual
INTIMA-SE o acusado da sentença de fls. 95/101,
que aplicou-lhe a suspensão condicional da pena, já
que, de acordo com o preceituado no art. 77 do CPB,
o réu preenche os requisitos para a aplicação do
sursis. Diante do exposto, suspendo a pena aplicada
ao denunciado pelo prazo de 02 (dois) anos, desde
que declare aceitar as seguintes condições:
1) Recolher-se diariamente em sua residência, das
22:00 horas até as 06:00 horas do dia seguinte, salvo
motivo plenamente justificado;
2) Proibição de se ausentar da comarca sem
autorização deste Juiz, bem como, mudar de
endereço sem prévia comunicação;
3) Comparecimento pessoal e obrigatório em Juízo,
mensalmente, para informar e justificar suas
atividades.
4) Comparecimento às palestras trimestrais enquanto
perdurar o prazo do benefício.
5) No primeiro de cumprimento prestar serviço à
comunidade em local indicado pelo Juiz da
execução. Custas na forma da lei.
Após o trânsito em julgado, retornem-me os autos
conclusos para análise de possível causa de extinção
de punibilidade pela prescrição da pena em concreto.
E, para conhecimento de todos, será este afixado n
saguão do Fórum desta Comarca de Cons.
Lafaiete/MG., na forma da lei, aos 26 de maio de
2021. Eu Hélio Alves Nogueira, Escrivão Judicial,
fiz imprimir e assino.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE-MG
JUSTIÇA GRATUITA. EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE VINTE (20) DIAS. A Dra.
Célia Maria Andrade Freitas Corrêa, MMª. Juíza de
Direito Titular da Quarta Vara Cível da Comarca de
Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente EDITAL DE CITAÇÃO virem, ou dele
conhecimento tiverem, principalmente JANICE
MOREIRA DE SOUZA, brasileira, solteira,
cabelereira, RG MG 13.088.022, CPF
062.829.996-69, que tendo sido ajuizada perante este
Juízo o Processo Eletrônico
5001258-34.2015.8.13.0183, Classe Judicial:
Procedimento Comum, Assunto: Indenização por
danos moraIs e materiais, sendo parte Autora
Elsemira Pereira Barros Vieira e Réus Janice
Moreira de Souza, Loreal Brasil Sede Corporativa e
Ana Maria Duarte, por este meio CITA JANICE
MOREIRA DE SOUZA, acima qualificada, que se
encontra em lugar incerto e não sabido, para
responder os termos da presente ação, no prazo de
quinze (15) dias, contados da fluência deste edital
que tem o prazo de vinte (20) dias, sob pena de
presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos
constantes da petição inicial, nos termos do art. 344
do CPC. Para conhecimento de todos os
interessados, expediu-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta Comarca de Conselheiro
Lafaiete, aos 13 de maio de 2021. Eu,(Assinatura

Digital) Fabrício de Castro Rezende, Oficial de
Apoio Judicial-M223503 na 4ª. Secretaria Cível, o
subscrevi. A Juíza de Direito, (Assinatura Digital)
Dra. Célia Maria Andrade Freitas Corrêa.

CONTAGEM

COMARCA DE CONTAGEM - SECRETARIA DA
2ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE VINTE DIAS - A Dr. Pedro Camara
Raposo Lopes, Juiz de Direito desta 2ª Vara Cível da
Comarca de Contagem/MG, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretaria tramita uma Ação Ordinária,
processo nº 007903.105.003-6-, requerida por Banco
Bradesco S/A em face de CREME
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE
EQUIPAMENTOS MECÂNICOS LTDA, CNPJ
004.535.564/0001-80 e SILVANA DE SOUZA
REIS, CPF 752.608.086-49, e, constando nos
respectivos autos que a requerida se encontra em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente
edital, com o fim de citá-los, para, querendo,
contestarem a presente ação no prazo de 15 (quinze)
dias, ficando advertidos de que não sendo contestada
a presente demanda, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados pelo Autor. E, para
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
desconhecimento ou ignorância, mandou expedir o
presente edital que será publicado e fixado na forma
da Lei. Será nomeado curador especial em caso de
revelia e fixou-se o prazo de 20 (vinte) dias para
fluência do presente, tudo nos termos do art. 257 do
CPC. Contagem, 24 de maio de 2021. Eu, , Cátia
Perdigão Buzette Braga, Gerente de Secretaria, o
digitei.
Pedro Camara Raposo Lopes
Juizde Direito

COMARCA DE CONTAGEM/MG -
SECRETARIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO PARA COMPARECER EM
SESSÃO DE JULGAMENTO - PRAZO DE 15
DIAS. O DR. ELEXANDER CAMARGOS DINIZ,
Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da
Comarca de Contagem, Estado de Minas Gerais, em
pleno exercício de seu cargo e na forma da lei,
etc...FAZ SABER, a todos os que virem o presente
edital, ou dele conhecimento tiverem, que por esta
Secretaria tem andamento os autos do processo de nº
0079.16.030607-6 em que é autora a Justiça Pública
e réus: DIEGO HENRIQUE MATOS, RG
MG-13175945, nascido em 17/06/1986, natural de
Belo Horizonte/MG, filho de Katia Matos, com
endereço anterior na rua Buritis, 285, Novo
Progresso, Contagem/MG, atualmente em lugar
incerto e não sabido, RILDO NEVES DE SOUZA,
RG MG-6387816, nascido em 21/04/1973, natural
de Belo Horizonte/MG, filho de José Neves de
Souza e Geralda Ana de Souza, com endereço
anterior na rua Conchas, 196, Coqueiros, Belo
Horizonte/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido, denunciados como incursos nas sanções do
art. 121, § 2º, I, c/c art. 29, caput, do CPB e art. 121,
§ 2º, I, c/c 14, II e art. 29, todos do CPB, na forma
do art. 69, do CPB, por crime cometido em
11/08/2016 sendo vítimas: RAFAEL FERNANDO
DO NASCIMENTO e DALTON AUGUSTO DO
NASCIMENTO. Diante do acima exposto, por
estarem os réus em local incerto ou não sabido, nesta
data expediu-se o presente edital, com o prazo de 15
dias, onde ficam intimados para comparecerem à
Sessão de Julgamento que será realizada no dia
05/08/2021, às 09:00 horas, no Tribunal do Júri da
Comarca de Contagem, avenida Maria da Glória
Rocha, 425, Beatriz, Contagem-MG. Dado e
passado em Contagem MG, 26 de maio de 2021. Eu,
Elza da Costa Santos Rangel, Escrivã Judicial, o
subscrevo. O MM. Juiz de Direito: ELEXANDER
CAMARGOS DINIZ.

COMARCA DE CONTAGEM-2ª VARA
CRIMINAL DE CONTAGEM EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-PRAZO DE 30
(trinta dias) . Sentenciada: AMANDA LOPES
RIBEIRO. Dr. Marco Paulo Calazans Guimarães,
Juiz de Direito em exercício na 2ª Vara Criminal
desta Comarca, na forma da Lei, faz saber a todos os
que virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem, que tem andamento nesta secretaria, os
autos do processo nº 07916024623-1, no qual é autor
o Ministério Público e sentenciada a cidadã acima
qualificada, onde por sentença datada de
09/10/2019, foi absolvida; pela pratica do crime do
art. 155 §4º, I e IV do CP. E, constando dos autos
que a ré está em local incerto e não sabido mandou
expedir o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei, com o prazo de 30 (trinta
dias), findo os quais iniciará o prazo legal de 05
(cinco) dias para apelação, através do qual fica
intimada por todo o conteúdo da sentença proferida
nos autos em comento. Contagem/MG, 26 de maio
de 2021. Eu, ____Ricardo Martins de Carvalho,
Escrivão Judicial,o assino. Marco Paulo Calazans
Guimarães, Juiz de Direito.

Comarca de Contagem - Justiça Gratuita- Edital de
intimação de sentença com prazo de 15 dias.
Processo nº 079.19.010589-4. O Bel. José Venâncio
de Miranda Neto, MM. Juiz de Direito Titular na 3ª
Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG, em
pleno exercício de seu cargo e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos virem o presente
edital, ou dele conhecimento tiverem, que, perante
este Juízo e respectiva Vara tem andamento os autos
acima mencionados, em que é autora a Justiça
Pública e réu JEFERSON RICARDO LOPES
GONÇALVES, nascido em 09/11/1991, filho de
Gerson Lopes Santos e Elaine Cristina Gonçalves e
vítima RAFAEL DE REZENDE ANTUNES, filho
de Flávia Pimentel de Rezende Antunes e Pedro
Américo Antunes, nascido em 20/11/1994, ambos
atualmente em local incerto e não sabido. Diante do
exposto, expediu-se o presente edital, para tomarem
ciência da sentença proferida por este juízo na data
de 05/02/2020, que absolveu o acusado por
insuficiência de provas. Assim sendo, ficam o
acusado e vítima intimados, para, tomarem ciência
da sentença prolatada nos autos em epígrafe, a
contar da data da publicação deste edital. Contagem,
26 de maio de 2021. Eu, Vanuza Duarte Viana,
Oficial de Apoio Judicial, o digitei.

Comarca de Contagem - Justiça Gratuita- Edital de
Citação para responder à acusação, com prazo de 15
dias. Processo n. 079.16.013.346-2. O Bel. José
Venâncio de Miranda Neto, MM. Juiz de Direito
Titular em exercício da 3ª Vara Criminal da
Comarca de Contagem/MG, em pleno exercício de
seu cargo e na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos virem o presente edital, ou dele
conhecimento tiverem, que, perante este Juízo e
respectiva Vara tem andamento os autos acima
mencionados, em que é autora a Justiça Pública e o
réu ADILSON GONÇALVES MOTA, portador do
RG 16.078.818 SSP/MG, filho de MARIA
APARECIDA MOTA GONÇALVES E
FERNANDO GONÇALVES, atualmente em local
incerto e não sabido, que residia na Rua Primeiro de
Maio , 570, B. Nacional em Contagem/MG, incurso
no artigo no art. 129,§ 9º, do Dl 2848/40, por crime
cometido em 01/05/2015. Diante do exposto,
expediu-se o presente, através do qual CITA-SE o
réu supracitado, atualmente residente em local
incerto e não sabido, para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Não apresentada a
resposta no prazo legal, ou se o denunciado, citado,
não promover a constituição de defensor nos autos,
será nomeada a Defensoria Pública para oferecer
resposta, concedendo-se vista dos autos no prazo de
10 (dez) dias. Assim sendo, fica o réu acima
mencionado, citado, para responder à acusação, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da data final do
presente edital. Contagem, 26 de maio de 2021. Eu,
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OSCAR LIMA DE ASSIS ALMEIDA, Oficial
Judiciário, o digitei.
José Venâncio de Miranda Neto
Juiz de Direito '

COMARCA DE CONTAGEM - Justiça Gratuita -
SECRETARIA DA 4ª VARA CRIMINAL DE
CONTAGEM - Edital de citação com prazo de 15
dias - Processo: 0079.19.011.185-0. A Exma.
Senhora Dra. Juliana Elian Miguel, Juíza de Direito
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos os
que virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem, que tem andamento nesta Secretaria, os
autos do processo supra, em que é autora a Justiça
Pública e acusado: LEONARDO FREDERICO DE
AQUINO, brasileiro, nascido aos 14/11/1990 em
Leopoldina/MG, RG n° 16264414, filho de Rosana
Silva Frederico e Altair de Aquino. Diante do
exposto, expediu-se o presente, através do qual
CITA a acusada LEONARDO FREDERICO DE
AQUINO, atualmente em lugar incerto ou não
sabido, para os termos da denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual, bem como para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. Assim, sendo, fica a acusada acima
mencionada, citada a contar da data da publicação
deste edital. Contagem, 26 de maio de 2021. Eu,
Talita Costa Calaes, Escrivã Judicial, o subscrevo. A
Exma. Juíza:

COMARCA DE CONTAGEM - Justiça Gratuita -
SECRETARIA DA 4ª VARA CRIMINAL DE
CONTAGEM - Edital de citação com prazo de 15
dias - Processo: 0079.19.005.758-2. A Exma.
Senhora Dra. Juliana Elian Miguel, Juíza de Direito
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos os
que virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem, que tem andamento nesta Secretaria, os
autos do processo supra, em que é autora a Justiça
Pública e acusada: MARIA DAS GRAÇAS DO
CARMO MAYRIK, brasileira, nascida aos
01/06/1962 em Barra longa/MG, RG n° 8571348,
filha de Maria Lopes do Carmo e Antônio Lisboa
Carmo. Diante do exposto, expediu-se o presente,
através do qual CITA a acusada MARIA DAS
GRAÇAS DO CARMO MAYRIK, atualmente em
lugar incerto ou não sabido, para os termos da
denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação. Assim, sendo, fica a
acusada acima mencionada, citada a contar da data
da publicação deste edital. Contagem, 26 de maio de
2021. Eu, Talita Costa Calaes, Escrivã Judicial, o
subscrevo. A Exma. Juíza:

COMARCA DE CONTAGEM - Justiça Gratuita -
SECRETARIA DA 4ª VARA CRIMINAL DE
CONTAGEM - Edital de citação com prazo de 15
dias - Processo: 0079.20.006.846-2. A Exma.
Senhora Dra. Juliana Elian Miguel, Juíza de Direito
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Contagem,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, a todos os
que virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem, que tem andamento nesta Secretaria, os
autos do processo supra, em que é autora a Justiça
Pública e acusado: VANDERLEY FERRAZ DE
OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 27/12/1973 em
Rio Manso/MG, RG n° 7597623, filho de Lalina

Ferraz e José Pereira de Oliveira. Diante do exposto,
expediu-se o presente, através do qual CITA o
acusado VANDERLEY FERRAZ DE OLIVEIRA,
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para os
termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público
Estadual, bem como para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado, oportunidade em que poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interessa à sua
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação. Assim, sendo, fica a acusada acima
mencionada, citada a contar da data da publicação
deste edital. Contagem, 26 de maio de 2021. Eu,
Talita Costa Calaes, Escrivã Judicial, o subscrevo. A
Exma. Juíza:

Processos Eletrônicos (PJe)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
Justiça de Primeira Instância
Comarca de CONTAGEM / 2ª Vara Cível da
Comarca de Contagem
EDITAL CITAÇÃO
PROCESSO Nº: 5007286-05.2016.8.13.0079
CLASSE: [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL (7)
AUTOR: DANIELA CASTORINA DE MORAIS
RÉU: LUANA ZUNZARREN LISBOA e outros
O(A) Juiz(a) de Direito em exercício nesta Comarca,
O(A) Juiz(a) de Direito em exercício nesta
Comarca,FAZ SABER a todos quanto o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e respectiva Secretaria tramita uma Ação
Ordinária, processo nº 5007286-05.2016.8.13.0079 ,
requerida por DANIELA CASTORINA DE
MORAIS em face de LUANA ZUNZARREN
LISBOA, CPF sob o nº 058.695.806-17 e VALDIR
REIS ,CPF ignorado e, constando nos respectivos
autos que a requerida se encontra em lugar incerto e
não sabido, expediu-se o presente edital, com o fim
de citá-los, para, querendo, contestarem a presente
ação no prazo de 15 (quinze) dias, ficando
advertidos de que não sendo contestada a presente
demanda, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos alegados pelo O(A) Juiz(a) de Direito em
exercício nesta Comarca,FAZ SABER a todos
quanto o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretaria tramita uma Ação Ordinária,
processo nº 5007286-05.2016.8.13.0079 , requerida
por DANIELA CASTORINA DE MORAIS em face
de LUANA ZUNZARREN LISBOA, CPF sob o nº
058.695.806-17 e VALDIR REIS ,CPF ignorado e,
constando nos respectivos autos que a requerida se
encontra em lugar incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital, com o fim de citá-los, para,
querendo, contestarem a presente ação no prazo de
15 (quinze) dias, ficando advertidos de que não
sendo contestada a presente demanda,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo Autor. E, para conhecimento de todos
e ninguém possa alegar desconhecimento ou
ignorância, mandou expedir o presente edital que
será publicado e fixado na forma da Lei. Será
nomeado curador especial em caso de revelia e
fixou-se o prazo de 20 (vinte) dias para fluência do
presente, tudo nos termos do art. 257 do CPC.
Contagem, 21de maio de 2021. Eu, , Cátia Perdigão
Buzette Braga, Oficial de Apoio Judicial, o digitei.
PEDRO CAMARA RAPOSO LOPES juiz de direito
CONTAGEM, data da assinatura eletrônica.
[Gerente de Secretaria]
por ordem do(a) Juiz(a) de Direito

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CONTAGEM-MG- EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS. O Dr. Vinícius Miranda
Gomes, MM. Juiz de Direito desta Primeira Vara
Cível de Contagem, na forma da Lei, etc# FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou

dele conhecimento tiverem, que este Juízo CITA a
parte ré, FARLEI MIRANDA GOMES, CPF
938.979.446-34 que se encontra em local incerto e
não sabido, para responder aos termos e atos da
AÇÃO MONITÓRIA que lhe move FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS, processo eletrônico
nº 0767306-74.2014.8.13.0079, ficando ciente de
que terá o prazo de 15 (quinze) dias, efetue o
pagamento da importância de R$ 78.431,46 (setenta
e oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta
e seis centavos, mais os acréscimos legais ou ainda,
no mesmo prazo, apresentar Embargos, sob pena de
constituir-se em título executivo o mandado de
pagamento, sob as penas da Lei. Ficando ciente, que
na ausência de manifestação será nomeado Curador
Especial. E, para o conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado, na forma da lei. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Contagem, aos 26 de maio de
2021. Eu, (a.) Sandra Regina Soares Moraes, Escrivã
Judiciária, o digitei e subscrevi. O MM. Juiz de
Direito, Vinícius Miranda Gomes.

3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
COMARCA DE CONTAGEM/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - Edital de Citação com prazo de 20
(vinte) dias, na forma a seguir: O Dr. Ricardo
Vianna da Costa e Silva, MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara de Família e Sucessões, da Comarca de
Contagem/MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc..., FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que este Juízo, no processo eletrônico de nº
5004412-13.2017.8.13.0079, da ação de
investigação de maternidade requerida por Roberto
Magno de Souza em face de Débora Moreira
Alvarenga de Carvalho e outros, CITA a Sra.
DÉBORA MOREIRA ALVARENGA DE
CARVALHO, CPF 080.858.006-08, RG
MG-10.175.240, estando a mesma em local incerto e
não sabido, para querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, contestar a presente ação, sob pena de não
fazendo, presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados pelo autor na petição inicial (arts. 335 e
344 do CPC). E para conhecimento de todos,
expediu-se este Edital, que será publicado e afixado
na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e
Comarca de Contagem - MG, aos 26 de maio de
2021. Eu, __________, Elói Fabrício Neiva,
Escrivão Judicial o digitei e assino. Dr. Ricardo
Vianna da Costa e Silva - Juiz de Direito.

3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
COMARCA DE CONTAGEM/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - Edital de Citação com prazo de 20
(vinte) dias, na forma a seguir: O Dr. Ricardo
Vianna da Costa e Silva, MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara de Família e Sucessões, da Comarca de
Contagem/MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc..., FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que este Juízo, no processo eletrônico de nº
0104002-19.2015.8.13.0079, da ação de
Cumprimento de Sentença requerida por Chayene
Galdino Inácio de Jesus em face de Ronaldo Inácio
de Jesus e outros, CITA o Sr. RONALDO INÁCIO
DE JESUS, filho de Arnaldo Inácio de Jesus e
Elizabeth Francisca dos Santos, estando o mesmo
em local incerto e não sabido, para no prazo de 03
(três) dias, pagar o débito alimentar apurado no valor
de R$ 5.529,30 (cinco mil, quinhentos e vinte e nove
reais e trinta centavos), provar que o fez ou justificar
a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão
nos termos do artigo 911 c/c artigo 528 do CPC. O
pagamento das três prestações alimentícias
anteriores ao ajuizamento da execução e das que se
vencerem no curso do processo impedirá a
expedição do mandado de prisão. E para
conhecimento de todos, expediu-se este Edital, que
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Contagem -
MG, aos 26 de maio de 2021. Eu, __________, Elói
Fabrício Neiva, Escrivão Judicial o digitei e assino.

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 27 de maio de 2021

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 99/2021 Página: 32 de 89



Dr. Ricardo Vianna da Costa e Silva - Juiz de
Direito.

3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
COMARCA DE CONTAGEM/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - Edital de Citação com prazo de 20
(vinte) dias, na forma a seguir: O Dr. Ricardo
Vianna da Costa e Silva, MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara de Família e Sucessões, da Comarca de
Contagem/MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc..., FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que este Juízo, no processo eletrônico de nº
5014978-21.2017.8.13.0079, da ação de
Cumprimento de Sentença da Obrigação de Prestar
Alimentos requerida por Emmanuelle Vidal
Guimarães em face de Pedro Paulo Guimarães,
CITA o Sr. PEDRO PAULO GUIMARÃES,
inscrito no CPF sob o n° 221.371.846-72 e RG
M-370.986, estando o mesmo em local incerto e não
sabido, para no prazo de 03 (três) dias, pagar o
débito alimentar apurado no valor de R$ 188.92
(cento e oitenta e oito reais e noventa e dois
centavos), provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão nos
termos do artigo 911 c/c artigo 528 do CPC. O
pagamento das três prestações alimentícias
anteriores ao ajuizamento da execução e das que se
vencerem no curso do processo impedirá a
expedição do mandado de prisão. E para
conhecimento de todos, expediu-se este Edital, que
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Contagem -
MG, aos 26 de maio de 2021. Eu, __________, Elói
Fabrício Neiva, Escrivão Judicial o digitei e assino.
Dr. Ricardo Vianna da Costa e Silva - Juiz de
Direito.

3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
COMARCA DE CONTAGEM/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - Edital de Citação com prazo de 20
(vinte) dias, na forma a seguir: O Dr. Ricardo
Vianna da Costa e Silva, MM. Juiz de Direito da 3ª
Vara de Família e Sucessões, da Comarca de
Contagem/MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc..., FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que este Juízo, no processo eletrônico de nº
5000378-24.2019.8.13.0079, da ação de
reconhecimento/dissolução de União Estável POST
MORTEM requerida por Aparecida Felicidade da
Silva Rodrigues em face de Diva Alves dos Santos
Carlos e João Carlos, CITA o Sr. JOÃO CARLOS,
filho de José Carlos de Paula e Maria Regina de Jeus
e a Sra. DIVA ALVES DOS SANTOS CARLOS,
filha do Sr. Ernesto Pereira dos Santos e Jesuína
Alves Barbosa, estando os mesmos em local incerto
e não sabido, para querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, contestarem a presente ação, sob pena de não
fazendo, presumirem-se verdadeiros os fatos
alegados pelo autor na petição inicial (arts. 335 e
344 do CPC). E para conhecimento de todos,
expediu-se este Edital, que será publicado e afixado
na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e
Comarca de Contagem - MG, aos 26 de maio de
2021. Eu, __________, Elói Fabrício Neiva,
Escrivão Judicial o digitei e assino. Dr. Ricardo
Vianna da Costa e Silva - Juiz de Direito.

CORINTO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CORINTO - ESTADO DE MINAS GERAS -
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS, NA FORMA ABAIXO: O Dr.
Frederico Malard de Araujo, MM. Juiz de Direito da
Comarca de Corinto-MG, em pleno exercício, na
forma da lei, etc. Faz saber a todos quanto o presente
Edital de Citação virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramitam os autos nº 0191 13.001512-3
nesta Comarca, Ação Penal em face de Jackson
Fernandes Vargas, tendo como autor da ação Ides
Mendes de Almeida. Considerando que as tentativas

de citação do acusado se mostraram infrutíferas,
Cite-o por este edital para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do efetivo
cumprimento do mandado citatório, oportunidade
em que poderá arguir preliminares e alegar tudo o
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário. Não sendo
apresentada resposta no prazo legal, ou não sendo
constituído procurador nos autos, ser-lhe-á nomeado
defensor pra tal fim. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, expediu-se o
presente Edital de Citação que será afixado no
saguão do Fórum local e publicado em Órgão da
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Corinto-Minas
Gerais, aos 26 de maio de 2021.
Eu,André Luiz Pereira Ayres Bezerra, Gerente de
Secretaria, digitei. MM. Juiz de Direito:Frederico
Malard de Araujo

Processos Eletrônicos (PJe)

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CORINTO - ESTADO DE MINAS GERAS -
EDITAL DE CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA -
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O Dr. Frederico
Malar de Araújo, MM. Juiz de Direito da Comarca
de Corinto/MG, em pleno exercício, na forma da lei,
etc. Faz saber a todos quanto o presente Edital de
Citação virem ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo, tramitam os autos nº
5000210-06.2021.8.13.0191, Ação de Usucapião do
seguinte imóvel: "Uma propriedade de terras
urbanas, situada no lado par da Rua Ursulino Lima,
distante de 20,80 metros lineares da esquina da Rua
Adelino Rosa, Bairro Maciel, cadastrada na
Prefeitura Municipal de Corinto sob lote nº
0036,quadra 058, zona 04, estando a mesma toda
fechada por muros de lajes e de alvenaria, com área
total medida de 630 m² (seiscentos e trinta metros
quadrados), contendo a benfeitoria de uma casa de
residência de nº 660, comas seguintes confrontações:
pela frente, com a dita Rua Ursulino Lima, extensão
15,45 metros; pelo lado direito com o Lote=0050 da
casa nº 674 de propriedade de Amarildo Pereira,
extensão 15,25 metros; pelo lado esquerdo com o
Lote=0020 da casa nº 640 de propriedade de Célio
de Oliveira, extensão 40,00 metros e Lote=0325 da
casa n 349 da casa nº 349 de propriedade de
Amarildo Pereira 1,05 metros" requerida por
CARLOS MURILO PEREIRA PEDRAS em face
do ESPÓLIO DE GERACINA PEREIRA DA
COSTA, na pessoa dos herdeiros SÔNIA
APARECIDA PEREIRA PEDRAS, TEREZINHA
DE JESUS PEREIRA PEDRAS RESENDE,
KÁTIA VANESSA PEDRAS SILVA ARAÚJO,
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA PEDRAS,
EVANDRO PEREIRA PEDRAS, ADENIRA
MOREIRA DA CRUZ PEDRAS, CARMINDO DE
JESUS PEREIRA PEDRAS e DIRCEU DA
CONCEIÇÃO PEREIRA PEDRAS. Assim, por
meio deste EDITAL, ficam CITADOS os
interessados incertos ou desconhecidos, para,
querendo, apresentarem resposta, no prazo de 15
(QUINZE) DIAS. Advertências : Art. 344 do CPC:
"Se o réu não contestar a ação, será considerado
revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de
fato formuladas pelo autor." E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, expediu-se o
presente Edital de Citação que será afixado no
saguão do Fórum local e publicado no Diário do
Judiciário Eletrônico. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Corinto/MG, aos 26 de maio de 2021.
Eu, Amália Luciana Nunes Diniz, o subscrevi.MM.
Juiz de Direito: (a) Frederico Malard de Araújo

CORONEL FABRICIANO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CEL.FABRICIANO-MG
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 15 DIAS

JUSTIÇA GRATUITA
O Dr. Paulo Sérgio Vidal, MM. Juiz de Direito

da Vara Criminal da Comarca de Coronel
Fabriciano, Estado de Minas Gerais, na forma da lei,
etc...

FAZ SABER a todos que virem o presente
edital ou dele conhecimento tiverem, em especial ao
réu LILTON SALVINO VIANA FERREIRA DE
SOUZA, vulgo "Calhambeque", brasileiro, natural
de Coronel Fabriciano/MG, nascido aos 19/11/1993,
filho de Aglair Salvino Viana Souza e Milton
Ferreira de Souza, residente em local incerto e não
sabido, que por este Juízo e respectiva Secretaria,
sediados no Fórum desta Comarca, na rua Boa Vista,
nº 72, Centro, Coronel Fabriciano-MG, tramitam sob
o nº 0194.21.000725-9, os autos da Ação Penal que
a Justiça Pública move contra o mesmo ante o fato
ocorrido nesta cidade, onde figura como vítima
JOÃO VITOR ALVES GONÇALVES e pelo qual
foi denunciado pelo Dr. Promotor de Justiça como
incurso nas penas do Art. 121, §2, incisos I, III e IV,
c/c art. 14, II, ambos do CPB, sendo determinado
sua citação por edital, com o prazo de 15 dias, para
responderem à acusação, POR ESCRITO, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 361 c/c art. 396,
ambos do CPB, cientificando-lhe que na
oportunidade poderá arguir preliminares e alegar
tudo que interesse à sua defesa; mandou na melhor
forma de direito passar o presente edital. E, para
conhecimento de todos, será este publicado e
afixado no saguão do Fórum desta cidade. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Coronel
Fabriciano, aos 26 de maio de 2021. Eu,
________________, Érika Pereira da Silva, Escrivã
da Secretaria Criminal o conferi e assino.
Paulo Sérgio Vidal
Juiz de Direito

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CEL.FABRICIANO-MG
EDITAL DE INTIMAÇÃO - prazo 15 DIAS
JUSTIÇA GRATUITA

O Dr. Wagner Mendonça Bosque, MM. Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Coronel
Fabriciano, Estado de Minas Gerais, na forma da lei,
etc...

FAZ SABER a todos que virem o presente
edital ou dele conhecimento tiverem em especial a
JOHANN ROSEMBERG VIEIRA BIGÃO,
brasileiro, natural de Timóteo-MG, filho de Jane
Mary Vieira Bigão e de Sandalo Rosemberg Bigão,
estando atualmente em local incerto e não sabido,
que por este Juízo e respectiva Secretaria, sediados
Rua Boa Vista, n 72, Centro, Fórum Dr. Orlando
Milanez, tramitam sob o nº 19412008862-1, os autos
da Ação Penal que a Justiça Pública move contra
o(a) mesmo(a). Estando o(a) acusado(a) em lugar
desconhecido, expediu-se o presente para
INTIMÁ-LO(A) para efetuar o pagamento da pena
de MULTA e CUSTAS processual, no valor de
R$4.349,97, no prazo de 15 dias, podendo, caso
queira, comparecer a este Juízo para requerer o
parcelamento, sob pena de inscrição na Dívida Ativa
do Estado. E, para que ninguém possa e queira
arguir ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o
presente na forma da lei, que será publicado e
afixado no Fórum. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Coronel Fabriciano, aos 26 de maio de
2021. Eu,__________________, Gerente da
Secretaria Criminal o conferi e assino.
Wagner Mendonça Bosque
Juiz de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
SEGUNDA VARA CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
(PUBLICAR TRÊS VEZES COM INTERVALO
DE DEZ DIAS). PROCESSO N.º
5002700-60.2019.8.13.0194 . EDITAL DE
INTERDIÇÃO DE GUILHERME OLIVEIRA
GONÇALVES . A Dra. Natália Discacciati
Rezende, MMa. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da
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Comarca de Coronel Fabriciano/MG, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos que virem ou
conhecimento tiverem que por sentença proferida
pela MMa. Juíza em sentença de ID 2608321409, de
05/03/2021 foi decretada a INTERDIÇÃO de
GUILHERME OLIVEIRA GONÇALVES ,
brasileiro,solteiro, CPF 085.718.036-33, NASC.
Lv-75a, FL 7v, natural de Coronel Fabriciano/MG,
filho de Elio Mirtos Gonçalves e Leidmar Gomes
Oliveira Gonçalves, portadorda carteirade identidade
N° MG -18.978.867, expedida pela PC -MG na data
de 18/01/2011, inscrito no CPF N° 085.718.036-33,
residente e domiciliado na Rua Beija Flor, N° 53,
Frederico Ozanan,Coronel Fabriciano/MG, CEP
35.170-000, tendo sido nomeada(o) curador(a)
LEIDMAR GOMES OLIVEIRA GONÇALVES,
brasileira, casada, do lar, natural de Timóteo/MG,
nascida no dia 15 de Fevereiro de 1971, filha de
Adão Valentim de Oliveira e Neuza Gomes de
Oliveira, portadora da carteira de identidade N°
MG-13.402.863, expedida pela PC-MG na data de
24/01/2018, inscrita no CPF N° 003.409.316-80,
residente e domiciliada na Rua Beija Flor, N° 53,
Frederico Ozanan, Coronel Fabriciano/MG, CEP
35.170-000, tudo conforme sentença de ID
2608321409, de 05/03/2021 com trâmites por este
Juízo e Secretaria da 2ª Vara Cível e trânsito em
julgado em 22/05/2021, ID 3685578002 . E, para
que todos tomem conhecimento, expediu-se o
presente edital que será afixado e publicado na
forma da lei. Coronel Fabriciano, 25 de maio de
2021. Eu, _________Danila Morais PJPI
1.0.27962-0, o digitei e assino. A MMa. Juíza de
Direito, __________ Dra Natália Discacciati
Rezende. Advogado Cristina Barbosa Silva
Villela-OAB/MG 89.228.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
PRIMEIRA VARA CÍVEL. EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS.
PROCESSO Nº: 5001179-51.2017.8.13.0194 -
CLASSE: [CÍVEL] PROCEDIMENTO COMUM
CÍVEL (7) - ASSUNTO: [Acidente de Trânsito,
Acidente de Trânsito] - AUTOR: WARLEN
VIEIRA SANTOS - RÉU: ANDERSON LUIS
CARVALHO DE ABREU. CITAR: ANDERSON
LUIS CARVALHO DE ABREU, brasileiro, nascido
em 11/11/1975, portador do RG 5089937 SESP/MG,
inscrito no CPF sob o nº 041.596.161-9, que se
encontram em local incerto e não sabido.
OBJETIVO: Para os termos da presente ação,
podendo contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias a
contar do vencimento do edital. ADVERTÊNCIA:
Não contestando, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora,
nos termos do art. 344 do CPC. Coronel Fabriciano,
26 de maio de 2021. Eu, Tatiana Marciano Pinto,
Oficial Judiciário, o digitei por ordem do MM. Juiz
de Direito, Dr. Carlos Henrique Trindade Lourenço
dos Santos.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
SEGUNDA VARA CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
PROCESSO N.º.5002518-74.2019.8.13.0194
EDITAL DE INTERDIÇÃO de ROBERTO VIANA
ARAUJO
. A Dra. Natália discacciati Rezende, MM. Juíza de

Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Coronel
Fabriciano/MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos que virem ou conhecimento tiverem que por
sentença proferida pelo MM. Juiz em 30/03/2021 foi
decretada a INTERDIÇÃO de ROBERTO VIANA
ARAUJO, brasileiro, desempregado, natural de
Coronel Fabriciano/MG, filho de Manoel da Silva
Araújo e Zilda Viana de Araújo, portador da cédula
de identidade n° MG-4.968.335 expedida em
09/08/2012, inscrito no CPF N°: 025.949.126-89,
residente e domiciliado na rua Maria de Lourdes de
Jesus, N° 349, bairro São Domingos, Coronel
Fabriciano/MG, CEP 35.170-172 , ficando impedido
de reger sua pessoa e administrar seus bens, onde os
limites da curatela se dará especificamente para a
prática de atos de natureza patrimonial e negocial,

mantendo incólume os direitos ao corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à
educação, à saúde, ao trabalho e ao voto; tendo sido
nomeado seu curador , LUCIA MARIA DE SOUZA
ARAUJO, brasileira, casada, educadora social,
natural de Tarumirim/MG, filha de Jose Pereira de
Souza e Cirila Evangelista deSouza, portadora da
cédula de identidade N° MG -6.435.422 expedida
em 14/04/2015, inscrita no CPF N° 854.285.826-34,
residente e domiciliado na rua Maria de Lourdes de
Jesus, N° 349, bairro São Domingos, Coronel
Fabriciano/MG, CEP 35.170-172, tudo conforme
sentença proferida em 30/03/2021 com trâmites por
este Juízo e Secretaria da 2ª Vara Cível e trânsito em
julgado em 16/03/2021 . E, para que todos tomem
conhecimento, expediu-se o presente edital que será
afixado e publicado na forma da lei. Coronel
Fabriciano, 26 de maio de 2021. Eu, Danila Morais,
Gerente de Secretaria, o digitei e assino por ordem
do MM. Juiz de Direito, Natália discacciati Rezende.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
SEGUNDA VARA CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
PROCESSO N.º 5001959-20.2019.8.13.0194
EDITAL DE INTERDIÇÃO de ROBERTO VIANA
ARAUJO
. A Dra. Natália discacciati Rezende, MM. Juíza de

Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Coronel
Fabriciano/MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos que virem ou conhecimento tiverem que por
sentença proferida pelo MM. Juiz em 30/03/2021 foi
decretada a INTERDIÇÃO de SARA RAQUEL
SANTIAGO, brasileira,solteira, natural de
Timóteo/MG, filha de José Pereira Santiago e Maria
de Lourdes Pereira, portadora da carteira de
identidade N° MG -1.765.399, expedida pela SSP
-MG na data de 24/11/2014, inscrita no CPF N°
006.296.766-58, residente e domiciliada na Rua
Treze de Maio, N° 101, Centro, Coronel
Fabriciano/MG, CEP 35.170-035, ficando impedido
de reger sua pessoa e administrar seus bens, onde os
limites da curatela se dará especificamente para a
prática de atos de natureza patrimonial e negocial,
mantendo incólume os direitos ao corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à
educação, à saúde, ao trabalho e ao voto; tendo sido
nomeado seu curador, KEZIA ALEXANDRA
SANTIAGO, brasileira, solteira, do lar, natural de
Coronel Fabriciano/MG, nascida no dia 01 de Maio
de 1979, filha de Sara Raquel Santiago, portadora da
carteira de identidade N° MG-10.138.965, expedida
pela SSP-MG na data de 29/03/1995, inscrita no
CPF N° 057.465.646-48, residente e domiciliada na
Rua Treze de Maio, N° 101, Centro, Coronel
Fabriciano/MG, CEP 35.170-035, tudo conforme
sentença proferida em 30/03/2021 com trâmites por
este Juízo e Secretaria da 2ª Vara Cível com trânsito
em julgado. E, para que todos tomem conhecimento,
expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. Coronel Fabriciano, 26 de
maio de 2021. Eu, Danila Morais, Gerente de
Secretaria, o digitei e assino por ordem do MM. Juiz
de Direito, Natália discacciati Rezende.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL. JUIZ DE
DIREITO: CARLOS HENRIQUE TRINDADE
LOUREÇO DOS SANTOS. EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA- AUTOS Nº
5002805-71.2018.8.13.0194- Procedimento
Comum- Autor: ELIETE APARECIDA MIRANDA
Objetivo: Citar a ré JGMS Cosmético Ltda- ME de
todo o conteúdo da ação, podendo contestá-la no
prazo de 15 dias contados a partir do vigésimo dia
da publicação. Advertência: a não apresentação de
contestação implicará reconhecer como verdadeiros
os fatos alegados na inicial, nos termos do artigo 335
do C.P.C, bem como de que será nomeado Curador
Especial, em caso de revelia ( artigo 257, inciso II,
CPC). Dado e passado nesta Cidade de Coronel
Fabriciano, MG aos 26 de maio de 2021. Eu (Sílvia
Augusta Nunes) Escrivã Judicial, o digitei e assino

por ordem da MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO-
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30
DIAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA PROCESSO
Nº PROCESSO
Nº: 5003485-22.2019.8.13.0194-CLASSE: CÍV
EL-INVENTÁRIO-ASSUNTO: Inventário e
Partilha- REQUERENTE: SILNEU MAGALHAES
MACHADO- Objetivo: INTIMAR EVENTUAIS
INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS de todo o conteúdo da ação,
podendo contestá-la no prazo de 15 (quinze) dias
contados a partir do trigésimo dia da publicação.
Advertência : a não apresentação de contestação
implicará em reconhecer como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Dado e passado nesta Cidade de
Coronel Fabriciano, MG aos 26 de maio de 2021.
Eu____________________, Gerente de Secretaria
subscrevo por ordem do MM Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível.

CURVELO

COMARCA DE CURVELO, ESTADO DE MINAS
GERAIS - JUSTIÇA GRATUITA - VARA DE
EXEC PENAIS, EXEC FISCAIS, ACID
TRABALHO E PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS - PROCESSO
0091107-55.2015.8.13.0231
A DOUTORA Erlânia Zica e Silva Lucas Pereira,
Juíza de Direito da Vara de Exec Penais, Exec
Fiscais, Acid Trabalho e Precatórias Criminais,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da lei etc.
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele
notícia tiverem que, por este Juízo e pela Secretaria
de Execuções Penais desta cidade, tem andamento o
processo, em epígrafe, movido pela Justiça contra o
sentenciado e constando dos autos que o sentenciado
supra mencionado está atualmente em lugar
ignorado, incerto e não sabido, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente edital para a
intimação do referido apenado EVERTON SOARES
ROCHA, filho de Maria do Carmo Rocha para
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DESIGNADA
PARA O DIA 09 DE JUNHO DE 2021, ÀS 14:30
HORAS, na Sala de audiências de Execução Penal,
no Fórum local de Curvelo/MG. E, para
conhecimento de todos, será este publicado e
afixado no saguão do Fórum desta cidade. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Curvelo, aos 25
de maio de 2021 Eu, Eliane S. Ferreira, Oficial de
Apoio Judicial, o digitei por ordem da MMª. Juíza
Dra. Erlânia Zica e Silva Lucas Pereira
._________________________

DIVINÓPOLIS

Processos Eletrônicos (PJe)

** COMARCA DE DIVINÓPOLIS/MG **
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL - EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - Autos do
Processo nº 5003028-29.2021.8.13.0223 - Ação
Usucapião - Requerida por Renato Garcia da Costa
Júnior, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº
046.076.636-89, filho de Renato Garcia Costa e Elza
Maria dos santos Costa, residente e domiciliado na
Rua Minas Gerais, nº 2951, Bairro Jardim Brasília,
Divinópolis/MG em desfavor de Réus incertos,
desconhecidos e não sabidos - OBJETIVO - CITAR:
os réus incertos e não sabidos, os confrontantes e os
eventuais interessados bem como seus cônjuges se
casados forem, que se encontram em local incerto e
não sabido, para os termos da presente ação, que
tramita perante este Juízo, para, querendo,
contestarem o alegado no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos
alegados na inicial na qual pretende a parte autora
que se declare ter usucapido do seguinte imóvel
urbano, área total de 1.490,23m²(Hum mil,
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quatrocentos e noventa metros quadrados e vinte e
três centímetros quadrados), situado na, Rua
Zacarias Guimarães, Bairro Dom Pedro II,
município de Divinópolis/MG, com as seguintes
confrontações: 16,00m pela frente para a rua
Zacarias Guimarães; 69,20m pelo lado esquerdo de
forma irregular com a propriedade de Matheus,
7,18m ainda pelo lado esquerdo confrontando com a
propriedade de Bárbara; 41,00m pelo lado direito
confrontando de forma irregular com Silvano,
33,40m ainda pelo lado direito confrontando de
forma irregular com Dalva e 23,00m pelos fundos
confrontando com a propriedade de Bárbara.
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P01,
de coordenadas N 7.771.225,19m e E 510.735,95m,
azimutes e distâncias: 115°19'01,79" e 8,13m até o
vértice P02, de coordenadas N 7.771.221,72m e E
510.743,30m; azimutes e distâncias: 121°18'50,29" e
3,88m até o vértice P03, de coordenadas N
7.771.219,70m e E 510.746,62m; azimutes e
distâncias: 215°48'27,00" e 59,11m até o vértice
P04, de coordenada N 7.771.171,76m e E
510.712,03,00m; azimutes e distâncias:
250°45'12,92" e 9,20m até o vértice P05, de
coordenadas N 7.771.168,72m e E 510.703,34;
azimutes e distâncias 209°28'03,32" e 6,30m até
vértice P06, de coordenadas N 7.771.163,24m e E
510.700,24m; azimutes e distâncias 191°57'58,68" e
6,74m até o vértice P07, de coordenadas N
7.771.156,64m e E 510.698,84m; azimutes e
distâncias 199°13'11,23" e 28,15m até o vértice P08,
de coordenadas N 7.771.130,06m e E 510.689,57m;
azimutes e distâncias 307°13'52,77" e 19,25m até o
vértice P09, de coordenadas N 7.771.141,71m e E
510.674,24m; azimutes e distâncias 19°12'16,60" e
16,48m até o vértice P10, de coordenadas N
7.771.157,27m e E 510.679,66; azimutes e
distâncias 20°01'39,09" e 18,52m até o vértice P11,
de coordenadas N 7.771.174,67m e E 510.686,01m;
azimute e distância, 96°44'37,89" e 8,02m até o
vértice P12, de coordenadas N 7.771.173,73m e E
510.693,98m; azimutes e distâncias: 20°44'51,12"e
11,95m até o vértice P13, de coordenadas N
7.771.184,91m e E 510.698,21m; azimutes e
distâncias 20°09'42,19" e 4,35m, até o vértice P14,
de coordenadas N 7.771.188,99m e E 510.699,71m;
azimutes e distâncias 123°35'19,41" e 1,80m até o
vértice P15, de coordenadas N 7.771.187,99m e E
510.701,21m; azimutes e distâncias 18°53'34,20" e
3,60m até o vértice P16, de coordenadas N
7.771.191,40m e E 510.702,37m; azimutes e
distâncias 44°27'39,22" e 3,74m até o vértice P17,
de coordenadas N 7.771.194,06m e E 510.704,99m;
azimutes e distâncias 44°50'23,29" e 43,90m
chegando ao vértice inicial P01 da descrição deste
perímetro com uma área de 253,12m. Não há
registro do imóvel no CRI da Comarca
Divinópolis/MG. E para que cheguem ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém
possa alegar ignorância, publicou-se o presente
edital. Divinópolis, 19 de maio 2021. Eu, Geraldo
Magela Pinho, Oficial Judiciário, Mat. 0261545-5,
digitei; Eliana Capanema Hess, Gerente de
Secretaria da 1ª Vara Cível, confere e assina
eletronicamente por ordem do MM. Juiz de Direito,
Dr. Marlúcio Teixeira de Carvalho. Advogado(s):
Dra Juliana Maria Liduario, OAB/MG 94.361.

COMARCA DE DIVINÓPOLIS/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS PROCESSO
nº 5005574-62.2018.8.13.0223, Ação de Usucapião
requerida por Givanildo Aparecido da Costa em face
de Irene Alves Pereira. OBJETIVO: CITAR todos
os interessados que se encontram em lugar incerto e
não sabido, também seus cônjuges, se casados
forem, para os termos da presente ação, que tramita
perante este Juízo, para, querendo, contestarem o
alegado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se
presumirem verdadeiros os fatos alegados na inicial
na qual pretende a parte autora que se declare ter
usucapido LOTE DE TERRENO de nº 161, Quadra
076, com a área de 283,20m² (Duzentos e oitenta e

três metros e vinte centímetros quadrados) situado
na rua Canápolis, bairro São Miguel, em
Divinópolis/MG, com os seguintes limites e
confrontações: mede 11,75m pela frente com a Rua
Canápolis; mede 23,90m pelo lado esquerdo com o
lote de propriedade de Ézimo de Sousa; mede
23,90m pelo lado direito com o lote de propriedade
Rony de Sousa Faria; mede 11,95 pelos fundos com
o lote de propriedade de Juvenil Antônio da Silveira,
tudo em conformidade com a matrícula 7411, Lº 2,
do SRI desta comarca. Há construído no imóvel uma
casa residencial com 89,52m², nº 231. E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados e
ninguém possa alegar ignorância, publicou-se o
presente edital. Divinópolis, 20 de maio de 2021.
Eu, Eliana Capanema Hess, mat.: 70243, Gerente de
secretaria da 1ª Vara Cível, digitei e assino por
ordem do MM. Juiz de Direito, Dr. Marlúcio
Teixeira de Carvalho. Advogado: Dr. Carlos Alberto
Faustino, OAB/MG 74.574.

COMARCA DE DIVINÓPOLIS-MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA. Edital
de Curatela/Interdição. Justiça Gratuita. Prazo: por
três vezes com intervalo de dez dias. Processo n°
5002107-41.2019.8.13.0223 . José Antônio Maciel,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por
este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família,
tramitou uma ação de CURATELA proposta por
Edileia Candida Ribeiro, em face de Laura Candida
Ferreira. OBJETIVO: Dar ciência a todos que por
sentença prolatada aos 17/01/2020, tendo como
curatelado Laura Candida Ferreira, brasileira,
nascida aos 13/05/1942, sexo feminino, filha de
Zacarias Teixeira de Carvalho e Duvelina Candida
de Jesus, residente e domiciliado na Rua do Fósforo,
n.º 185, casa, bairro São João de Deus, Divinópolis -
MG, CEP 35.500-239, portador de CID F-01,
declarando-a absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe
nomeado curador a Sra. Edileia Candida Ribeiro,
brasileira, casada, manicure, filha de Paulo Ribeiro e
Laura Cândida Ribeiro, residente e domiciliada na
Rua do Fósforo, n.º 185, casa, bairro São João de
Deus, Divinópolis - MG, CEP 35.500-239. E para o
conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, 16 de
Março de 2021. Eu, ____ oficial de apoio judicial, o
digitei e assino. Dr. José Antônio Maciel,________
Juiz de Direito da 1ª Vara de Família. Advogado Dr.
Rodrigo Barbosa OAB/MG 108.382.

COMARCA DE DIVINÓPOLIS-MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA. Edital
de Curatela/Interdição. Justiça Gratuita. Prazo: por
três vezes com intervalo de dez dias. Processo n°
5007787-07.2019.8.13.0223. José Antônio Maciel,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por
este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família,
tramitou uma ação de CURATELA proposta por
Marcos Antônio da Mota, em face de Adélia
Barbosa Mota. OBJETIVO: Dar ciência a todos que
por sentença prolatada aos 15/06/2020, tendo como
curatelado Adélia Barbosa Mota, brasileira, natural
de Divinópolis/MG, filha de Raimundo Barbosa e
Ana Rosa de Lemos, CPF617.075.896-15, RG
M5723967, nascida aos 02/09/1939, sexo feminino,
portadora de Sequelas de doenças cerebrovasculares,
CID-I69, declarando-o absolutamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe
nomeado curador o Sr. Marcos Antônio da Mota,
filho de Antônio Caetano da Mota e Adélia Barbosa
Mota, CPF 624.958.956-20, RG MG4013600,
nascido aos 02/01/1967, residente e domiciliado na
Rua Gustavo Cândido, nº. 631, bairro Nova
Fortaleza, CEP 35.502-134, nesta cidade de
Divinópolis/MG. E para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será

afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, 04 de maio de 2021. Eu, ____
oficial de apoio judicial, o digitei e assino. Dr. José
Antônio Maciel,________ Juiz de Direito da 1ª Vara
de Família. Advogado Dr. Eduardo Barbosa Vilela
OAB/MG 94.898.

COMARCA DE DIVINÓPOLIS-MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA. Edital
de Curatela/Interdição. Justiça Gratuita. Prazo: por
três vezes com intervalo de dez dias. Processo n°
5011827-32.2019.8.13.0223. José Antônio Maciel,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por
este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família,
tramitou uma ação de CURATELA proposta por
Marcelo Ferreira, em face de Maria de Lourdes
Ferreira. OBJETIVO: Dar ciência a todos que por
sentença prolatada aos 08/09/2020, tendo como
curatelado Maria de Lourdes Ferreira, brasileira,
natural de Serra Salitre/MG, filha de José Cassemiro
Alves Braz e Luiza Lifonsina Alves Braz, CPF
435.451.656-04 , RG MG 2832-50, nascida aos
14/09/1929, sexo feminino, declarando-o
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, sendo-lhe nomeado curador o Sr.
Marcelo Ferreira, filho de Antonio Rodrigues
Ferreira e Maria de Lourdes Ferreira, CPF
858.409.476-87, nascido aos 05/11/1969, RG MG
5073825,residente e domiciliado na Av. Antônio
Olímpio de Morais, nº, n. 570, apto 302, no centro
de Divinópolis, Minas Gerais, CEP 35.500-005. E
para o conhecimento de todos os interessados,
lavrou-se o presente edital que será afixado no lugar
de costume e publicado na forma da lei. Divinópolis,
04 de maio de 2021. Eu, ____ oficial de apoio
judicial, o digitei e assino. Dr. José Antônio
Maciel,________ Juiz de Direito da 1ª Vara de
Família. Advogado ALESSANDRO COSTA
FAGUNDES OAB/MG 88.277.

ENTRE-RIOS DE MINAS

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL
Prazo: 30 (trinta) dias
Autos: 5000208-57.2019.8.13.0239
(Justiça Gratuita)
O Doutor Arthur Eugênio de Souza, Meritíssimo
Juiz de
Direito, da Comarca de Entre Rios de Minas, Estado
de Minas Gerais, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER ao(s) réu(s) Washington Resende de
Oliveira,
brasileiro(a), estado civil desconhecido, RG
desconhecido, CPF 327.122.498-60,
nascido(a) no dia 24 de setembro de 1981, filho(a)
de Maria Teresinha Oliveira e
que atualmente encontra-se em local incerto e não
sabido, que nesta comarca
existe uma ação de Investigação de Paternidade
número 5000345-
39.2019.8.13.0239, proposta por M.R., em que o
mesmo figura como Réu.
Pelo presente Edital, CITA e INTIMA a(s)
pessoa(s), acima
qualificado(a), para os termos da presente ação,
inclusive da Audiência de
Conciliação designada para o dia 03 de agosto de
2021, às 15:00 horas. Caso
não seja ofertada resposta ao pedido serão tidos
como verdadeiros os fatos
alegados pela parte Autora e ser-lhes-á nomeado
Curador Especial para
acompanhamento do trâmite processual.
Entre Rios de Minas, 26 de maio de 2021.

ESPERA FELIZ

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
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DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO do réu LUIZ CLÁUDIO
PULLIG DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro,
nascido aos 11/01/1987, filho de Luiz Carlos de
Oliviera e Márcia Reis Pullig, atualmente em local
incerto e não sabido. O Exmº. Sr. Dr. Mateus Leite
Xavier, MM. Juiz de Direito Substituto na Comarca
de Espera Feliz, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício de seu cargo e na forma da Lei, etc..., FAZ
SABER, aos que vierem o presente edital ou dele
notícias tiverem que, por este Juízo e respectiva
Secretaria Judicial desta Comarca de Espera Feliz,
encontra-se em tramitação a Ação Penal nº 0242 15
001375-1 que a Justiça Pública move contra o
acusado acima qualificado, incurso nas sanções do
art. 155, §4º, inciso IV, e artigo 244-B ambos do CP.
Consta dos autos que em data de 21 de fevereiro de
2015, por volta dasa 08h10min, na Rua Fioravante
Padula, nesta urbe, na loja Eletro Zema, os
denunciados subtraíram, para si, coisa alheia móvel
de propriedade da loja Eletro Zema, bem como
facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos,
induzindo-o à praticar infração penal. CITE-SE o(s)
acusado(s) acima qualificado(s), dos termos da
denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o
acusado ciente de que, na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. E, para conhecimento de
todos, será este publicado e afixado no saguão do
Fórum desta Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO do réu FRANC AMÉRICO
OLIVEIRA PAULETI, brasileiro, solteiro,
desempregado, nascido aos 05/01/1981, filho de
Sebastião Pauleti e Maria Luzia Oliveira Pauleti,
atualmente em local incerto e não sabido. O Exmº.
Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM. Juiz de Direito
Substituto na Comarca de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na
forma da Lei, etc..., FAZ SABER, aos que vierem o
presente edital ou dele notícias tiverem que, por este
Juízo e respectiva Secretaria Judicial desta Comarca
de Espera Feliz, encontra-se em tramitação a Ação
Penal nº 0242 20 000023-8 que a Justiça Pública
move contra o acusado acima qualificado, incurso
nas sanções do art. 155, §4º, do CP. Consta dos
autos que em data de 29/09/2019, por volta dasa
20h00min, na Rodovia BR 482, nº 755, nesta urbe, o
acusado, consciente e voluntariamente, subtraiu para
si, com destruição de obstáculo, diversos itens da
casa da vítima D.H.D. CITE-SE o(s) acusado(s)
acima qualificado(s), dos termos da denúncia
ofertada pelo Ministério Público Estadual, bem
como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o
acusado ciente de que, na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. E, para conhecimento de
todos, será este publicado e afixado no saguão do
Fórum desta Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de

Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO do réu FRANC AMÉRICO
OLIVEIRA PAULETI, brasileiro, solteiro,
desempregado, nascido aos 05/01/1981, filho de
Sebastião Pauleti e Maria Luzia Oliveira Pauleti,
atualmente em local incerto e não sabido. O Exmº.
Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM. Juiz de Direito
Substituto na Comarca de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na
forma da Lei, etc..., FAZ SABER, aos que vierem o
presente edital ou dele notícias tiverem que, por este
Juízo e respectiva Secretaria Judicial desta Comarca
de Espera Feliz, encontra-se em tramitação a Ação
Penal nº 0242 20 000024-6 que a Justiça Pública
move contra o acusado acima qualificado, incurso
nas sanções do art. 155 do CP. Consta dos autos que
em data de 28/09/2019, na Rua Dom Carloto, nº 48,
Centro, nesta urbe, o réu, consciente e
voluntariamente, subtraiu para si bem móvel de
propriedade da vítima T. H. O. CITE-SE o(s)
acusado(s) acima qualificado(s), dos termos da
denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o
acusado ciente de que, na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. E, para conhecimento de
todos, será este publicado e afixado no saguão do
Fórum desta Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
- PRAZO DE DILAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS -
O Exmº. Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM Juiz de
Direito Substituto da Comarca de Espera Feliz,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc..., FAZ SABER, aos
que vierem o presente edital ou dele notícias
tiverem, que por este Juízo e respectiva Secretaria
Judicial desta Comarca de Espera Feliz, encontra-se
em tramitação a Ação Penal nº 0242.12.001670-2,
onde figura como sentenciado ANDRÉ DE PAULA
SILVA, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro,
natural de Caiana/MG, nascido aos 20/11/1976, filho
de Grigorio Paula da Silva e Marolina Francisca dos
Santos, atualmente em local incerto e não sabido,
como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do
CP, pois em data de 06 de julho de 2012, por volta
das 23h40min, no "Trailler da Marina", situado na
Praça São João, Centro, Caiana, nesta comarca de
Espera Feliz/MG, o denunciado subtraiu, para si,
coisa alheia móvel. Com sentença proferida em 21
de janeiro de 2016, o réu foi condenado ao
pagamento das custas e despesas processuais. FICA
O RÉU, ANDRÉ DE PAULA SILVA, atualmente
em local incerto e não sabido, INTIMADO proceder
ao recolhimento da importância de R$ 1.297,45, a
título de custas, taxa Judiciária, ou sua
complementação, de multa penal e outras despesas
processuais devidas ao Estado, referentes ao
processo acima, no prazo de 15 (quinze) dias, bem
como apresentar a guia e seu respectivo
comprovante de pagamento que deverão ser juntados
nos autos, sob pena de inscrição do débito, acrescido
de multa de 10% (dez por cento), em dívida ativa e
de registro no Cadastro Informativo de
Inadimplência em relação à Administração Pública
do Estado de Minas Gerais - CADIN-MG, e do
protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa,

pela Advocacia Geral do Estado - AGE, conforme
decisão judicial DA SENTENÇA RETRO, PARA
TODOS OS EFEITOS LEGAIS. E, para
conhecimento de todos, será este publicado e
afixado no saguão do Fórum desta Comarca, aos 26
de maio de 2021. EU, _________, Flávio Heleno de
Souza, Gerente de Secretaria, o digitei, por ordem do
MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. Mateus Leite
Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO do réu ILARINO SINIS
MACHADO, brasileiro, casado, nascido aos
19/09/1985, natural de Espera Feliz/MG, filho de
Ilarinda Sinis Mariano e Manoel de Carvalho
Mariano, atualmente em local incerto e não sabido.
O Exmº. Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM. Juiz de
Direito Substituto na Comarca de Espera Feliz,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da Lei, etc..., FAZ SABER, aos
que vierem o presente edital ou dele notícias tiverem
que, por este Juízo e respectiva Secretaria Judicial
desta Comarca de Espera Feliz, encontra-se em
tramitação a Ação Penal nº 0242 17 002395-4 que a
Justiça Pública move contra o acusado acima
qualificado, incurso nas sanções do art. 309 da Lei
nº 9.503/1997. Consta dos autos que em data de 23
de setembro de 2017, às 22h50min, no bairro Vale
do Sol, nesta urbe, o denunciado, consciente e
voluntariamente, dirigiu veículo automotor, em via
pública, sem a devida permissão para dirigir ou
habilitação, gerando perigo de dano. CITE-SE o(s)
acusado(s) acima qualificado(s), dos termos da
denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o
acusado ciente de que, na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal, bem como informar se
tem interesse na suspensão condicional do processo,
cujas condições encontram-se elencadas à fl. 31. E,
para conhecimento de todos, será este publicado e
afixado no saguão do Fórum desta Comarca, aos 26
de maio de 2021. EU, ___________, Flávio Heleno
de Souza, Gerente de Secretaria, o digitei, por ordem
do MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. Mateus Leite
Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO da ré ELIZÂNGELA
ANTÔNIA DA SILVA, brasileira, união estável,
nascida aos 28/03/1977, natural de Espera Feliz/MG,
filha de Maria da Conceição da Silva e Cláudio
Antônio da Silva, atualmente em local incerto e não
sabido. O Exmº. Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM.
Juiz de Direito Substituto na Comarca de Espera
Feliz, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício
de seu cargo e na forma da Lei, etc..., FAZ SABER,
aos que vierem o presente edital ou dele notícias
tiverem que, por este Juízo e respectiva Secretaria
Judicial desta Comarca de Espera Feliz, encontra-se
em tramitação a Ação Penal nº 0242 16 000767-8
que a Justiça Pública move contra o(a) acusado(a)
acima qualificado(a), incurso(a) nas sanções do art.
129 do CP. Consta dos autos que em data de 10 de
março de 2016, por volta das 18h30min, na Rua
João Sebastião de Amorim, nº 18, nesta urbe, a
denunciada, consciente e voluntariamente, ofendeu a
integridade corporal da vítima R. M. G. F. CITE-SE
o(s) acusado(s) acima qualificado(s), dos termos da
denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
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oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o
acusado ciente de que, na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. E, para conhecimento de
todos, será este publicado e afixado no saguão do
Fórum desta Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO do réu CLÁUDIO
FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro,
nascido aos 14/11/1995, natural de Carangola/MG,
filho de Eliane Oliveira Ferreira e Jose de Oliveira,
atualmente em local incerto e não sabido. O Exmº.
Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM. Juiz de Direito
Substituto na Comarca de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na
forma da Lei, etc..., FAZ SABER, aos que vierem o
presente edital ou dele notícias tiverem que, por este
Juízo e respectiva Secretaria Judicial desta Comarca
de Espera Feliz, encontra-se em tramitação a Ação
Penal nº 0242 20.000378-6 que a Justiça Pública
move contra o(a) acusado(a) acima qualificado(a),
incurso(a) nas sanções do art. 42, inciso I, do CP.
Consta dos autos que em data de 31 de março de
2019, às 20h40min, na Rua Henrique Gripp Filho, nº
46, Centro, nesta urbe, o denunciado, consciente e
voluntariamente, perturbou o sossego alheio, com
gritaria e algazarra. CITE-SE o(s) acusado(s) acima
qualificado(s), dos termos da denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual, bem como para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa a sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário. Fica o acusado
ciente de que, na hipótese de não ter condições
financeiras de contratar advogado, deverá procurar a
Defensoria Pública para que apresente a sua defesa
no prazo legal. E, para conhecimento de todos, será
este publicado e afixado no saguão do Fórum desta
Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO da ré VÂNIA FERREIRA
DE PAULA, brasileira, nascida aos 07/04/1986,
natural de Dores do Rio Preto/ES, filha de Maria
Ferreira de Paula, atualmente em local incerto e não
sabido. O Exmº. Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM.
Juiz de Direito Substituto na Comarca de Espera
Feliz, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício
de seu cargo e na forma da Lei, etc..., FAZ SABER,
aos que vierem o presente edital ou dele notícias
tiverem que, por este Juízo e respectiva Secretaria
Judicial desta Comarca de Espera Feliz, encontra-se
em tramitação a Ação Penal nº 0242 16 002641-3
que a Justiça Pública move contra o(a) acusado(a)
acima qualificado(a), incurso(a) nas sanções do art.
150, §1º, do CP. Consta dos autos que em data de 28
de setembro de 2016, às 19h50min, na Rua Manoel
Concas, nº 230, Vale do Sol, nesta urbe, a
denunciada, consciente e voluntariamente, entrou,
contra a vontade de quem de direito, em casa alheia.
CITE-SE o(s) acusado(s) acima qualificado(s), dos
termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público
Estadual, bem como para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de

advogado, oportunidade em que poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interessa a sua
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário. Fica o acusado ciente
de que, na hipótese de não ter condições financeiras
de contratar advogado, deverá procurar a Defensoria
Pública para que apresente a sua defesa no prazo
legal. E, para conhecimento de todos, será este
publicado e afixado no saguão do Fórum desta
Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO do réu SEBASTIÃO
RODRIGUES MOREIRA, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido aos 27/12/1963, natural de Laranja
da Terra/ES, filho de Antônia Francisca Moreira,
atualmente em local incerto e não sabido. O Exmº.
Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM. Juiz de Direito
Substituto na Comarca de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na
forma da Lei, etc..., FAZ SABER, aos que vierem o
presente edital ou dele notícias tiverem que, por este
Juízo e respectiva Secretaria Judicial desta Comarca
de Espera Feliz, encontra-se em tramitação a Ação
Penal nº 0242 18 001475-3 que a Justiça Pública
move contra o(a) acusado(a) acima qualificado(a),
incurso(a) nas sanções do art. 62 do CP. Consta dos
autos que em data de 12 de maio de 2018, às
14h30min, na Av. Américo Vespúcio de Carvalho,
Centro Caparaó, o denunciado, consciente e
voluntariamente, apresentou-se publicamente em
estado de embriaguez de modo a causar escândalo
ou por em perigo a segurança própria ou alheia.
CITE-SE o(s) acusado(s) acima qualificado(s), dos
termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público
Estadual, bem como para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de
advogado, oportunidade em que poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interessa a sua
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário. Fica o acusado ciente
de que, na hipótese de não ter condições financeiras
de contratar advogado, deverá procurar a Defensoria
Pública para que apresente a sua defesa no prazo
legal. E, para conhecimento de todos, será este
publicado e afixado no saguão do Fórum desta
Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ - SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO do réu VINÍCIUS
RODRIGUES REIS, brasileiro, solteiro, lavrador,
nascido aos 22/10/1996, natural de Espera
Feliz/MG, filho de Geraldo Reis Filho e Tânia Maria
Rodrigues Reis, atualmente em local incerto e não
sabido. O Exmº. Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM.
Juiz de Direito Substituto na Comarca de Espera
Feliz, Estado de Minas Gerais, em pleno exercício
de seu cargo e na forma da Lei, etc..., FAZ SABER,
aos que vierem o presente edital ou dele notícias
tiverem que, por este Juízo e respectiva Secretaria
Judicial desta Comarca de Espera Feliz, encontra-se
em tramitação a Ação Penal nº 0242 17 000948-2
que a Justiça Pública move contra o(a) acusado(a)
acima qualificado(a), incurso(a) nas sanções do art.
309 da Lei nº 9.503/97. Consta dos autos que em
data de 19 de fevereiro de 2017, às 20h00min, na
Rua Benvindo Monteiro Valadão, nº 77, Centro,
Caiana/MG, o denunciado, consciente e
voluntariamente, dirigiu veículo automotor, em via

pública, sem a devida permissão para dirigiu ou
habilitação, gerando perigo de dano. CITE-SE o(s)
acusado(s) acima qualificado(s), dos termos da
denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o
acusado ciente de que, na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. E, para conhecimento de
todos, será este publicado e afixado no saguão do
Fórum desta Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

COMARCA DE ESPERA FELIZ- SECRETARIA
DO JUÍZO DA ÚNICA VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS -
EDITAL DE CITAÇÃO da ré ELIANE
SILVESTRE DA SILVA, brasileira, em união
estável, do lar, nascida aos 08/11/1972, natural de
Divino de São Lourenço/MG, filha de Abnel
Raimundo da Silva e Elza Silvestre da Silva,
atualmente em local incerto e não sabido. O Exmº.
Sr. Dr. Mateus Leite Xavier, MM. Juiz de Direito
Substituto na Comarca de Espera Feliz, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na
forma da Lei, etc..., FAZ SABER, aos que vierem o
presente edital ou dele notícias tiverem que, por este
Juízo e respectiva Secretaria Judicial desta Comarca
de Espera Feliz, encontra-se em tramitação a Ação
Penal nº 0242 17 000266-9 que a Justiça Pública
move contra o(a) acusado(a) acima qualificado(a),
incurso(a) nas sanções do art. 136, §3º c/c art. 61,
inciso II, alínea "a", ambos do CP. Consta dos autos
que em data de 26 de janeiro de 2017, na Rua
Nathair Ferreira de Castro, nº 53, João do Roque,
nesta urbe, a denunciada, consciente e
voluntariamente, por motivo fútil, expôs a perigo
saúde de seu filho, menor de 14 anos, através de
meios de correção ou disciplina. CITE-SE o(s)
acusado(s) acima qualificado(s), dos termos da
denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa a sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação, quando necessário. Fica o
acusado ciente de que, na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. E, para conhecimento de
todos, será este publicado e afixado no saguão do
Fórum desta Comarca, aos 26 de maio de 2021. EU,
___________, Flávio Heleno de Souza, Gerente de
Secretaria, o digitei, por ordem do MM. Juiz de
Direito Substituto, Dr. Mateus Leite Xavier.

EXTREMA

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de EXTREMA / Vara Única da Comarca
de Extrema -PROCESSO Nº:
0033960-06.2018.8.13.0251 -AUTOR: MARIO
CAETANO PINTO e outros- EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS - A Dra. CAROLINE
DIAS LOPES BELA, MM. Juíza de Direito da
Comarca de Extrema-MG., na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de
CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem,
que, por este Juízo e Secretaria, se processa uma
Ação de Usucapião, requerido por MARIO
CAETANO PINTO e sua mulher VANIA
APARECIDA CAETANO PINTO, do imóvel rural,
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situado no Bairro dos Pessegueiros, neste município,
com a área de 10.000m2, por compra feita a José
Benedito Stefani. E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital
para citação dos interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, da terra e de fora, bem como suas
mulheres os que casados forem, para que conheçam
a ação e a acompanhem, e contestando-a, se for o
caso, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando
advertidos de que não sendo contestada,
presumir-se-ão aceitos pelos réus, como verdadeiros,
os fatos articulados pelo autor. Dra. Caroline Dias
Lopes Bela-Juíza de Direito

FORMIGA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE FORMIGA-MG/VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES - EDITAL DE CIÊNCIA
- JUSTIÇA GRATUITA - S=A=I=B=A=M todos
quantos o presente edital virem ou conhecimento
tomarem, cientificados ficam do decreto de
Interdição/Curatela de ALTINO JOSÉ DE
OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido
aos 19/06/1935, portador do RG. MG-
17.083.089-PC/MG, inscrito no CPF sob o nº
004.506.846-10, natural de Pimenta/MG, filho de
José Tomaz de Oliveira e Efigênia Maria de Jesus,
residente e domiciliado na Rua Américo Gontijo, nº
380, Bairro Vargem Grande, Formiga/MG, CEP:
35573-006, tudo conforme autos nº
5000843-69.2019.8.13.0261 - Processo Judicial
Eletrônico, que tramitam por este Juízo da Vara de
Família e Sucessões, com sentença reconhecendo e
declarando sua INCAPACIDADE CIVIL
RELATIVA, para exercer, pessoalmente, os atos da
vida civil, com as limitações previstas no artigo
1772 c/c 1782 do CC/02, mantendo incólumes os
seus demais direitos políticos e civis, dispensada a
caução, por ser o mesmo portador de ACIDENTE
VASCULAR CEREBRAL ACOMPANHADO
ATUALMENTE DE QUADRO DEMENCIAL,
catalogada no CID=I.69.8, conforme anotou o Sr.
Perito no laudo pericial (documento de ID Num.
73735873), nomeando-lhe curadora, Srª GERALDA
DE OLIVEIRA DA SILVA, brasileira, viúva,
nascida em 23/05/1943, natural de Pains/MG, filha
de José Tomáz de Oliveira e Efigênia Maria de
Jesus, portadora do RG. 15.339.703-SSP/SP, inscrita
no CPF sob o nº 026.940.956-40, residente e
domiciliada no mesmo endereço acima mencionado.
Publica-se o presente por 03(três) vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias, no "Diário do Judiciário
Eletrônico/TJMG -Dje" e 1 (uma) vez na imprensa
local (art. 755, § 3º NCPC/2015). Formiga-MG, 22
de abril de 2021. Fica dispensada a assinatura da
Gerente de Secretaria em Substituição, Antonina
Belo Pereira Santos, - (a) Altair Resende de
Alvarenga, Juiz de Direito (assinado digitalmente),
OAB/MG 137.940; OAB/MG 123.150 (Curador).

COMARCA DE FORMIGA/MG - 1ª VARA
CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS - SAIBAM todos quantos o presente edital de
citação virem, que perante a 1ª Vara Cível da
Comarca de Formiga, tramita o Procedimento
Comum autuado sob o nº
5001989-14.2020.8.13.0261, requerido por
Odontologia e Treinamento Dr Marcos Rogerio
Fonseca em face de Econ- Agenciamento de
Serviços e Negócios EIRELI; Econ Global S/A. Pelo
presente, ficam CITADAS as requeridas: ECON-
AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n°
31.790.510/0001-33 e ECON GLOBAL S/A,
inscrita no CNPJ sob o nº 35.588.247/0001-55,
ambas com endereço em lugar incerto e não sabido,
para, querendo, CONTESTAREM o pedido nos 15
dias seguintes ao prazo de fruição do presente, com
as advertências a saber: "Não contestada a ação,
presumem-se verdadeiros os fatos articulados pela
parte autora". Para conhecimento de todos,

especialmente dos interessados, publica-se o
presente uma vez no "Diário do Judiciário",
afixando-o em local de costume no Fórum
Magalhães Pinto, sito na Rua Silviano Brandão, 102,
Centro, nesta cidade. Formiga-MG, 20 de maio de
2021. Eu, (a) Patrícia Jaqueline Vieira Borges,
Gerente de Secretaria. Rafael Guimarães Carneiro,
Juiz de Direito em substituição na Primeira Vara
Cível.

COMARCA DE FORMIGA-MG - VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES - EDITAL DE CIÊNCIA
- JUSTIÇA GRATUITA. S=A=I=B=A=M todos
quantos o presente edital virem ou conhecimento
tomarem, cientificados ficam do decreto da
Interdição de JURECE DE FARIA ARAÚJO,
brasileira, viúva, nascida em 18/11/1954, filha de
Alberto Luis de Faria e Honorina Veloso de Faria,
RG M-6.611.183-SSP/MG, CPF 357.138.956-53,
residente e domiciliada na Rua Corina Soares Belo,
nº 111, Bairro Bela Vista, Formiga/MG, uma vez
que é portadora de Alzheimer, CID = G.30.1, de
caráter irreversível e duradouro, tendo sido
decretada sua interdição nos autos eletrônicos nº
5002395-35.2020.8.13.0261 por INCAPACIDADE
CIVIL RELATIVA para exercer, pessoalmente, os
atos da vida civil, com as limitações previstas no
artigo 1772 c/c 1782 do CC/02, mantendo incólumes
os seus demais direitos políticos e civis, sendo
nomeada curadora a SRª. BRUNELE DE ARAÚJO,
brasileira, solteira, maior, gerente financeira, natural
de Formiga/MG, nascida em 20/10/1994, filha de
Raimundo Rodrigues de Araújo e Jurecê de Faria
Araújo, RG MG-18.383.178-SSP/MG, CPF nº
120.138.606-33, residente e domiciliada em
Formiga/MG, na Rua Corina Soares Belo, 111,
Bairro Bela Vista, CEP 35.574-252. Publica-se o
presente por 03(três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, no "Diário do Judiciário" e na imprensa
local(art. 755, §3º do CPC). Dispensada a assinatura
do Gerente de Secretaria - Antonina Belo Pereira
Santos - (a) - Altair Resende de Alvarenga - Juiz de
Direito (Assinado Digitalmente). OAB/MG 52.561.
OAB/MG 137.932. OAB/MG 193.172.

EDITAL DE CIÊNCIA
COMARCA DE FORMIGA-MG/VARA DE

FAMÍLIA, SUCESSÕES E CÍVEL DA INFÂNCIA
E DA JUVENTUDE - EDITAL DE CIÊNCIA -
JUSTIÇA GRATUITA - S=A=I=B=A=M todos
quantos o presente edital virem ou conhecimento
tomarem, cientificados ficam do decreto de
Interdição/Curatela de JOSÉ DE PAULO FARIA,
brasileiro, casado, natural de Córrego Fundo/MG,
nascido aos 09/08/1937, filho de Américo de Paula
Faria e Martinha Isaura de Faria, portador do RG.
MG-14.084.088-SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº
165.381.106-49, residente e domiciliado na Rua
Argentina, nº 416, Bairro Ouro Negro em
Formiga/MG, tudo conforme autos nº
5002373-74.2020.8.13.0261 - Processo Judicial
Eletrônico, que tramitam por este Juízo da Vara de
Família, Sucessões e Cível da Infância e da
Juventude, com sentença reconhecendo e declarando
sua INCAPACIDADE CIVIL RELATIVA, para
exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, com as
limitações previstas no artigo 755 do CPC c/c 1772
c/c 1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus
demais direitos políticos e civis, dispensada a
caução, por ser o mesmo portador de Doença de
Alzheimer, catalogada no CID: G.30.1, conforme
laudo pericial (documento de ID Num. 517080013,
nomeando-lhe Curadora, sua filha, a Srª VILMA
ROSA DE OLIVEIRA, brasileira, casada, faxineira,
natural de Córrego Fundo/MG, nascida aos
11/09/1964, filha de José de Paulo Faria e Terezinha
Rosa de Faria, portadora do RG.
MG-11.707.221-SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº
749.649.846-72, residente e domiciliada na Rua Rio
Tietê, nº 176, Bairro Mangabeiras, em Formiga/MG,
CEP: 35577-200. Publica-se o presente por 03(três)
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no "Diário do
Judiciário Eletrônico/TJMG -Dje", e na imprensa

local 1(uma) vez (art. 755, § 3º NCPC/2015).
Formiga-MG, 14 de maio de 2021.Dispensada a
assinatura da Gerente de Secretaria, em Substituição,
Antonina Belo Pereira Santos, - (a) Altair Resende
de Alvarenga, Juiz de Direito. OAB/MG 36.726;
OAB/MG 184.541; OAB/MG 201.041 (Curador).

FRUTAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE EDITAL: 15 DIAS
O Dr. THALES CAZONATO CORRÊA, Juíz de
Direito da Vara Criminal e da Infância e da
Juventude desta Comarca de Frutal, Estado de Minas
Gerais, no exercício do cargo, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital de
INTIMAÇÃO DO REQUERIDO PARA
CONHECIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA,
com o prazo de 15 (quinze) dias, virem ou dele
conhecimento tiverem, extraído nos autos da Medida
Protetiva. nº. 0271.20.001764-5. Pelo presente
edital, INTIMA o réu CARIVALDO VIEIRA DA
SILVA, brasileiro, solteiro, profissão ignorada,
natural de xxxxx, nascido aos 19/05/1979, filho de
José Vieira Silva e Gilvanete Poder Damascena,
portador do RG nº 31453600 ATUALMENTE EM
LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, da sentença
de fl. 44, que julgou procedente o pedido. E para que
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou
expedir o presente edital que será afixado no local de
costume e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade de Frutal, aos 26 dias do mês
de maio de 2021. Eu, ___________, Danielle
Rodrigues Félix, Estagiária de pós-graduação, o
digitei e subscrevi.
THALES CAZONATO CORRÊA
Juíz de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de FRUTAL / 2ª Vara Cível da Comarca
de Frutal
EDITAL DE INTERDIÇÃO ¿ ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS
O Dr. André Ricardo Botasso, Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível da Comarca de Frutal, Estado de Minas
Gerais, etc,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, sendo expedido nos autos da
Ação de Interdição e Curatela nº
5002168-83.2018.8.13.0271, requerida por
EUREZIA FERREIRA DE OLIVEIRA, viúva, do
lar, CPF nº 075.075.906-23, RG nº MG-14.441.374
SS/MG, filha de Bartolomeu Florêncio Ferreira e
Maria Barcelos de Miranda, residente na Fazenda
São Mateus 32 76 69 CH, zona rural do município
de Frutal, e na Rua Paes Leme, 69, Bairro XV de
Novembro, em Frutal/MG, face de JALDO LUIZ
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos
15/02/1973, filho de Sebastião Santana de Oliveira e
Eurezia Ferreira de Oliveira, inscrito no CPF nº
017.003.336-82, RG nº MG-13.101.474 SSP/MG,
também residente na Fazenda São Mateus 32 76 69
CH, zona rural do município de Frutal, e na Rua
Paes Leme, 69, Bairro XV de Novembro, em
Frutal/MG, nos quais foi proferida a seguinte
sentença, em id. 2005084911: ¿(...) Pelo exposto,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, julgo procedente o pedido inicial
para decretar a interdição da parte ré, nos termos do
art. 747 e seguintes do Código de Processo Civil, por
incapacidade civil relativa, para exercer
pessoalmente atos negociais de natureza econômica
ou financeira, mantendo incólumes seus demais
direitos políticos e civis. (...)¿. Foi nomeada
curadora de Jaldo Luiz de Oliveira a autora, Sra.
Eurezia Ferreira de Oliveira, na forma do art. 759,
do Código de Processo Civil, que deverá prestar
compromisso de Lei em 5 (cinco) dias,
dispensando-se a prestação de caução, por não se
vislumbrar a necessidade da medida. Nos termos do
art. 755, §3º, do Código de Processo Civil, a
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sentença de interdição será inscrita no registro de
pessoas naturais e imediatamente publicada na rede
mundial de computadores, no sítio do tribunal a que
estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais
do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá
por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e
no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias, constando do edital os nomes da parte
interditada e do curador, a causa da interdição, os
limites da curatela e, não sendo total a interdição, os
atos que a parte interdita poderá praticar
autonomamente. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância mandou expedir o presente edital que
será afixado e publicado na forma da lei. Dado e
passado na cidade e Comarca de Frutal, Estado de
Minas Gerais, aos 4 (quatro) dias do mês de junho
do ano de 2021. Eu, Priscilla da Silveira, Oficiala de
Apoio Judicial da 2ª Vara Cível da Comarca de
Frutal, digitei e subscrevi.
André Ricardo Botasso
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de
Frutal

GOVERNADOR VALADARES

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES
MG - JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA
CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - Edital de
Interdição - Prazo de 30 dias. Dr. Danilo Couto
Lobato Bicalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível,
desta Comarca, na forma de lei, etc... FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, especialmente terceiros
interessados, que por sentença exarada por este
Juízo, em 01/12/2020, nos autos do processo de
Interdição, 5015832-29.2020.8.13.0105, tendo como
parte requerente JOSE NILTON MOREIRA DA
SILVA e parte requerida LARISSA CRISTINA DE
CARVALHO MOREIRA, foi decretada a interdição
de LARISSA CRISTINA DE CARVALHO
MOREIRA, brasileira, solteira, portadora da CI:
MG-18.590.898 - PC/MG e CPF: 107.339.746-78,
limitada aos direitos de natureza patrimonial e
negocial (art. 85, Lei 13.146/2015), tudo na forma
do art. 4º, inciso III do Código Civil, e, de acordo
com o art. 1.775, caput, § 1º do Código Civil. Foi
nomeado(a) curador(a) a (o) requerente JOSE
NILTON MOREIRA DA SILVA, CPF
797.843.726-49. E, para conhecimento de todos e
para que ninguém possa alegar desconhecimento,
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade
de Governador Valadares, aos 26 de maio de 2021.
Eu, Ana Aparecida Malta de Carvalho, Oficiala de
Apoio Judicial, F0161190, o digitei.

COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES
/MG - JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA
CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - Edital de
Interdição - Prazo de 30 dias. Dr. Danilo Couto
Lobato Bicalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível,
desta Comarca, na forma de lei, etc... FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, especialmente terceiros
interessados, que por sentença exarada por este
Juízo, em 04/02/2021, nos autos do processo de
Interdição, nº 5000760-65.2021.8.13.0105, tendo
como parte requerente DJALMA SOUZA FILHO e
outro (s) e parte requerida MARCOS VINICIUS
CARDOSO DE SOUZA, foi decretada a interdição
de MARCOS VINICIUS CARDOSO DE SOUZA,
brasileiro, solteiro, desempregado, inscrito no CPF:
080.787.706-93, portador da CI: MG-20.695.772 -
SSP/MG, filho de Djalma Souza Filho e Rosângela
Campos Cardoso Souza, limitada aos direitos de
natureza patrimonial e negocial (art.85, Lei
13.146/2015), tudo na forma do art.4º, III do Código
Civil, e , de acordo com o art.1.775, caput, § 1º do
Código Civil. Foi nomeado(a) curador(a) o (a) Sr.(a)
DJALMA SOUZA FILHO, CPF: 252.000.115-15.

E, para conhecimento de todos e para que ninguém
possa alegar desconhecimento, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Governador Valadares, aos 26 de maio de 2021. Eu,
Ana Aparecida Malta de Carvalho, Oficiala de
Apoio Judicial, F0161190, o digitei.

COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES
/MG - JUÍZO DE DIREITO DA QUINTA VARA
CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - Edital de
Interdição - Prazo de 30 dias. Dr. Danilo Couto
Lobato Bicalho, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível,
desta Comarca, na forma de lei, etc... FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
tiverem conhecimento, especialmente terceiros
interessados, que por sentença exarada por este
Juízo, em 07/10/2020, nos autos do processo de
Interdição, nº 5005750-07.2018.8.13.0105, tendo
como parte requerente ÂNGELA MARIA
PEREIRA e parte requerida MARIA DOS SANTOS
REIS, foi decretada a interdição de MARIA DOS
SANTOS REIS, brasileira, solteira, aposentada,
portadora do RG de n.°MG-5.237.791, inscrita no
CPF de n°007.365.486-88, filha de Antônio de
Souza Queiroga e Olinda dos Santos Reis, limitada
aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art.
85, Lei 13.146/2015), tudo na forma do art. 4º,
inciso III do Código Civil, e, de acordo com o art.
1.775, do Código Civil e art. 747, I, do CPC. Foi
nomeado(a) curador(a) o (a) Sr.(a) ÂNGELA
MARIA PEREIRA, CPF n°: 007.365.476-06. E,
para conhecimento de todos e para que ninguém
possa alegar desconhecimento, expediu-se o
presente edital que será publicado e afixado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Governador Valadares, aos 26 de maio de 2021. Eu,
Ana Aparecida Malta de Carvalho, Oficiala de
Apoio Judicial, F0161190, o digitei.

GUANHÃES

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE GUANHÃES-MG. EliITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 10 DIAS. Processo
eletrônico n° 5000538-57.2021.8.13.0280. Saibam
todos quantos o presente edital de intimação virem
ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e
Secretaria da 12 Vara da Comarca de Guanhães, se
processam os autos de AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO
DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA, COM
PEDIDO DE LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE
em que figura como autor CEMIG DISTRIBUIÇÃO
S.A e réus LUCAS DE OLIVEIRA CALDEIRA,
brasileiro, autônomo, portador do RG n°
MG-10.166.677,inscrito no CPF:043.997.426-74;
MARILANE DE_ OLIVEIRA CALDEIRA,
brasileira, do lar, inscrita no CPF sob n°
053.049.796-48; ZULEIMA MARIA DE
OLIVEIRA, brasileira, viúva, aposentada, inscrita
no CPF:852.939.468-20; AMÉLIA PEREIRA
MARTINS, que se encontra em local incerto e não
sabido. Constitui objeto da Constituição de Servidão
Administrativa um imóvel rural denominado
Valadão, medindo 22.526,00 m2, localizado em
Senhora do Porto, registrado no número 14.372 no
cartório de registro de imóveis de Guanhães/MG.
Por este edital, leva ao conhecimento de terceiros
interessados que nos autos em epígrafe foi proferida
decisão que DEFERIU O PEDIDO LIMINAR e
determinou a expedição do competente mandado de
imissão provisória da autora na posse do imóvel.
Conforme art. 34 do Decreto-Lei 3.365/41,
determinou a expedição e publicação do presente
edital, com prazo de 10 dias, para conhecimento de
terceiros. E para cumprimento das exigências
contidas no artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41, bem
como para conhecimento de terceiros interessados,
nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41
expediu-se o presente edital que será publicado no
Diário do Judiciário Eletrônico e afixado no átrio do
Edifício do Fórum na forma da Lei. Dado e passado

nesta cidade e Comarca de Guanhães/MG, aos 25 de
maio de 2021. Eu, Vera Lúcia Miranda Leal Ribeiro,
Gerente de Secretaria da 1ª Vara da Comarca de
Guanhães, o fiz digitar, conferi e subscrevi. Eu,
Maria Clara Silva, Juíza de Direito da 1ª Vara da
Comarc de Guanhães/MG, assino.

COMARCA DE GUANHÃES-MG. EDITAL DE
INTIMAÇÃO. Prazo 30 (trinta) dias. Processo n°.
5000175-07.2020.8.13.0280. A Dra. Maria Clara
Silva, MM Juiza de Direito, da Comarca de
Guanhães, na forma da Lei, etc... Saibam todos
quantos o presente edital de intimação virem que
perante a Secretaria da 1° Vara da :Comarca e
Guanhães, tramita uma Ação de Usucapião,
requerida por ANTÔNIA LUIZ PEREIRA DE
ARAÚJO, brasileira, solteira, do lar, portadora do
RG M-7.809.969 e inscrita no CPF 809.963.456-04,
visando provar a posse total e exclusiva, mansa,
pacifica e ininterrupta, sobre o imóvel que inicia-se a
descrição deste perímetro no vértice V-01 de
coordenadas X=732.362,74 e Y=7.910.829,14
situado no canto do alinhamento da Rua Lincoln
José Guimarães com o lote de Israel Pinheiro, onde
vai com azimute de 287°20'33" em uma distância de
20,00 m por cerca de arame no alinhamento da Rua
até ao vértice V-02 de coordenadas X-732.343,65 e
Y=7.910.835,09; do vértice V-02 segue com azimute
de 194°37'56" em uma:distância de 13,00m. por
cerca de arame dividindo com terreno de Maria
Margarida Guimarães até ao vértice V-03 de
coordenadas X=732.340,36 e Y=7.910.822,52; do
vértice V-03 continua com azimute 194°37'56" em
uma distância de 44,98m. por divisa aberta até a um
coqueiro, confrontando com Gentil Aparecido de
Araújo até ao vértice V-04 de coordenadas
X=732.329,00 e Y-7.910.779,00; do vértice V-04
segue a. direita com azimute 215°13'03" em uma
distância de 20,81 m. por divisa aberta até a margem
do Ribeirão do Bonito confrontando com Gentil
Aparecido de Araújo até ao vértice V-05 de
coordenadas X=732.31.7,00 e Y=7.910.762,00; do
vértice V-05 segue a esquerda com azimute de
1453115" em lima distância de 11,00 m pela
margem do Ribeirão do Bonito até ao vértice V-06
de coordenadas X=732.323,23 e 7=7.910.752,94 do
vértice V- 0.6 segue a esquerda com azimute de
27°24'20 m em uma distância de 85,84 m. por cerca
de arame confrontando com terreno de Israel
Pinheiro até ao Vértice V-01 fechando assim a _área
total de 981,00 m2.E pelo presente CITA todos os
INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, nos termos dos artigos 942 e
232, IV, do Código de Processo Civil, para,
querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados na petição inicial. Em razão do que
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixedo na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Guanhães, aos 25 de maio de
2021. Eu, Vera Lúcia Miranda Leal Ribeiro, Gerente
de Secretaria, o fiz digitar, e subscrevi. Eu, Maria
Clara Silva, Juiza de Direito, assino.

COMARCA DE GUANHÃES-MG. EDITAL DE
INTIMAÇÃO. Prazo 30 (trinta) dias. Processo n°.
5001656-39.2019.8.13.0280. A Dra. Maria Clara
Silva, MM Juíza de Direito, da Comarca de
Guanhães, na forma tia Lei, etc... Saibam todos
quantos o presente edital de intimação virem que
perante a Secretaria da 1° Vara da Comarca e
Guanhães, tramita uma Ação de Usucapião,
requerida por ROSA GONÇALVES DE ABREU,
brasileira, casada, auxiliar administrativa, portadora
do RG M-15.550.402, inscrita no CPF
086.230.446-65, visando provar a posse total e
exclusiva, mansa, pacífica e ininterrupta, sobre o
imóvel que inicia-se a descrição deste perímetro pela
frente, confrontando com a Rua Silvio Catão, no
vértice de coordenadas N 7.923.393,93m e E
718.608,20m; deste, segue confrontando com a Rua
Silvio Catão, com azimute de 272°33' e distância de
13,09 m até o vértice de coordenadas N
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7.923.394,69m e E 718.595-,13m; deste, segue
confrontando pela lateral direita com Milton
Gonçalves de Abreu,. CPF: 602.306.576-72, Rua
Silvio Catão, N°: 10, com azimute de 354°35' e
distância de 5,58 m até o vértice de coordenadas N
7.923.400,25m e E 718594,67m; deste, segue com
azimute de 278°04' e distância de 4,38 m até o
vértice de coordenadas N 7.923.400,92m e E
718.590,34m; deste, segue confrontando pelos
fundos com o Ribeirão Vermelho, com azimute de
46°22' e distância de 10,09 m até o vértice de
coordenadas N 7.923.407,79m e E 718.597,73m;
deste, segue com azimute de 74°42' e distância de
16,09 m até o vértice de coordenadas N
7.923.411,86m e E 7-18.613,30m; deste, segue
confrontando pela esquerda com Suely de Lourdes
Silva, CPF: 032.745.896-83, Rua Silvio Catão, N°:
37, com azimute de 195°5240" e distância de 18,64
m até o vértice de coordenadas N 7.923.393,93m e E
718.608,20m, ponto inicial da descrição deste
perímetro. E pelo presente CITA todos os
INTERESSADOS AUSENTES,: INCERTOS E
DESCONHECIDOS, nos termos dos artigos 942 e
232, IV, do Código de Processo Civil, para,
querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados na petição inicial. Em razão do que
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Guanhães, aos 25 de maio de
2021. Eu, Vera Lúcia Miranda Leal Ribeiro, Gerente
de Secretaria, o fiz digitar, e subscrevi. Eu, Maria
Clara Silva, Juíza de Direito, assino.

COMARCA DE GUANHÃES-MG. EDITAL DE
INTIMAÇÃO. Prazo 30 (trinta) dias. Processo n°.
5000595-12.2020.8.13.0280. A Dra. Maria Clara
Silva, MM Juíza de Direito, da Comarca de
Guanhães, na forma da Lei, etc... Saibam todos
quantos o presente edital de intimação virem que
perante a Secretaria da V Vara da Comarca e
Guanhães, tramita uma Ação de Usucapião,
requerida por MARCONI FERNANDO DE
ANDRADE, brasileiro, casado, aposentado,
portador da cédula de identidade RG n° MG
2546475 e inscrito no CPF sob n° 091.240.716-68,
visando provar a posse total e exclusiva, mansa,
pacífica e ininterrupta, sobre o imóvel que inicia
junto ao vértice 1, com coordenadas U T M
Sirgas2000 Este (X) 717.856,40 e Norte (Y)
7.923.264,33; do vértice 1 segue em direção até o
vértice 2 no azimute 187°40'11", em uma distância
de 2,27 m, confrontando com Rua Capitão Bernardo,
pôr divisa com muro; do vértice 2 segue em direção
até o vértice 3 no azimute 189°30'17", em uma
distância de 8,45 m, confrontando com Rua Capitão
Bernardo, por divisa com casa; do vértice 3 segue
em direção até o vértice 4 no azimute 187°08'46",
em uma distância de 1,68m, confrontando com Rua
Capitão Bernardo, pot divisa com muro;do vértice 4
segue em direção até o vértice 5 no azimute
280007'16, em uma distância de 22,52 m,
confrontando com Lindaura Maria das Graças Pires,
por divisa com muro; do vértice 5 segue em direção
até o vértice 6 no azimute 273°50'31", em uma
distância de 14,49 m, confrontando com Jonas
Gonçalves Júnior, por divisa com muro; do vértice 6
segue em direção até o vértice 7 no azimute
282°17'44", em uma distância de 22,00 m,
confrontando com Francisco Campos de Miranda,
por divisa com muro; do vértice 7 segue em direção
até o vértice 8 no azimute 280°49'30", em uma
distância de 1,71 m; confrontando com Mário Rosa
da Silva, por divisa com muro; do vértice 8 segue
em direção até o vértice 9 no azimute 6049317, em
uma distância de 3,13 m, confrontando com Mário
Rosa da Silva, por divisa com muro; do vértice 9
segue em direção até o vértice 10 no azimute
358°02'55", em uma distância de 10,78 m,
confrontando com Mário Rosa da Silva, por divisa
com muro; do vértice 10 segue em direção até o
vértice 11 no azimute 101°25'46", em uma distância
de 30,53 m, confrontando com Nilde Alexandre de

Almeida, por divisa com cerca de arame; do vértice
11 segue em direção até o vértice 12 no azimute
100°44'27", em uma distância de 22,69 m,
confrontando com Nilde Alexandre de Almeida, por
divisa com muro; finalmente do vértice 12zsegue até
o vértice 1, (início da descrição), no azimute de
97°41'04", na extensão de 9,58 m, confrontando com
Nilde Alexandre de Almeida, fechando assim uma
área de 798,42 m2 (setecentos e noventa e oito
metros quadrados e quarenta e dois decímetros
quadrados). E pelo presente. CITA todos os
INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, nos termos dos artigos 942 e
232, IV, do Código de Processo Civil, para,
querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados na petição inicial. Em razão do que
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Guanhães, aos 25 de maio de
2021. Eu, Vera Lúcia Miranda Leal Ribeiro, Gerente
de Secretaria, o fiz digitar, e subscrevi. Eu, Maria
Clara Silva, Juiza de Direito, assino.

COMARCA DE GUANHÃES-MG. EDITAL DE
INTIMAÇÃO. Prazo 30 (trinta) dias. Processo n°.
5002315-48.2019.8.13.0280. A Dra. Maria Clara
Silva, MM Juíza de Direito, da Comarca de
Guanhães, na forma da Lei, etc... Saibam todos
quantos o presente edital de intimação virem que
perante a Secretaria da 13 Vara da Comarca e
Guanhães, tramita uma Ação de Usucapião,
requerida por FRANCISLENE APARECIDA
PEREIRA ARAÚJO, brasileira, divorciada,
servidora pública, portadora do RG M-4.809.020 e
inscrita no CPF 114.172.748.08, visando provar a
posse total e exclusiva, mansa, pacífica e
ininterrupta, sobre o imóvel que inicia-se a descrição
deste perímetro pela frente, confrontando com a Rua
Silvio Catão, no vértice de coordenadas N
7.923.35,24m e E 718.606,44m; deste, segue
confrontando com a Rua Silvio Catão, com azimute
de 115°08' e distância de 10,08 m até o vértice de
coordenadas N 7.923.380,84m e E 718.615,51m;
deste, segue confrontando pela lateral direita com
Jorge Hudson Araújo, CPF: 112.656.256-46, Rua
Silvio Catão, N°: 50, com azimute de 205°02'
edistância de 30,43 m até o vértice de coordenadas
N 7.923.353,43m e E 718.602,29m; deste, segue
confrontando pelos fundos com Evaldo Leite de
Pinho, Rua Djalma Prado, N°: 93, com azimute de
297°37' e distância de 10,00 m até o vértice de
coordenadas N 7.923.358,17m e E 718.593,49m;
deste, segue confrontando pela lateral esquerda com
Maldirene da Consolação, Pinto, CPF:
007.835.926-04, Rua Silvio Catão, N°: 32, com
azimute de 25°33'57" e distância de 30,00 m até o
vértice de coordenadas N 7.923.385,24m e E
718.606,44m, ponto inicial da descrição deste
perímetro. E pelo presente CITA todos os
INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E
DESCONHECIDOS, nos termos dos artigos 942 e
232, IV, do Código -de Processo Civil, para,
querendo, contestar a ação, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de presumirem-se verdadeiros os
fatos alegados na petição inicial. Em razão do que
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Guanhães, aos 24 de maio de
2021. Eu,' Vera Lúcia Miranda Leal Ribeiro,
Gerente de Secretaria, o fiz digitar, e subscrevi. Eu,
Maria Clara silva, Juíza de Direito, assino.

GUAXUPÉ

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE GUAXUPÉ - ESTADO DE
MINAS GERAIS - EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo
30 dias). A Doutora Carolina Maria Melo de Moura
Gon, MM. Juíza de Direito Cooperadora da 2ª Vara
Cível e de Cartas Precatórias Cíveis desta cidade e
comarca de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no

exercício do cargo, na forma da Lei, etc. Faz saber a
todos quantos o presente edital virem, ou deles
conhecimento tiverem, com o prazo de 30 dias,
especialmente da empresa executada ROSEMEIRE
APARECIDA TERRA, inscrita no CNPJ nº
14.850.714/0001-01, com endereço incerto e não
sabido, que perante este Juízo e respectiva Secretaria
da 2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis,
tramitam os autos de Execução Fiscal de nº
0095106-71.2017.8.13.0287, que lhe move
MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, correspondente às
Certidões de Dívida Ativa exercícios
2013,2014,2015 e 2016, que em 08/12/2017 perfazia
o valor total de R$1.139,88(hum mil, cento e trinta e
nove reais e oitenta e oito centavos), devendo o
débito ser pago no prazo de cinco (05) dias, ou nesse
prazo serem oferecidos bens à penhora, sob pena de
lhe serem penhorados ou arrestados tantos quantos
bastem para a solução do litígio, podendo neste caso,
oferecer embargos no prazo de trinta (30) dias. Em
caso de revelia, ser-lhe-á nomeado Curador especial.
E para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, expediu-se este, que será afixado no
átrio do Fórum e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Guaxupé, Estado
de Minas Gerais, aos 25/05/2021. Eu,(a.) Mario
Antonio de Almeida, Escrivão Judicial II da
Secretaria de Juízo da 2ª Vara Cível e de Cartas
Precatórias Cíveis, conferi e subscrevo por ordem do
MM. Juiz de Direito.(Procuradores do exequente:
Dra. Lisiane Cristina Durante, inscrita na OAB/MG
92.257, Dr. Marco Aurélio Silva Batista, inscrito na
OAB/MG 138.544, Dr. Felippe Augusto Fávero
Simões, inscrito na OAB/MG nº173.228 e Dra.
Déborah de Andrade Vasconcelos, inscrita na
OAB/MG nº131.317).

COMARCA DE GUAXUPÉ - ESTADO DE
MINAS GERAIS - EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo
30 dias. A Doutora Carolina Maria Melo de Moura
Gon, MMª. Juíza de Direito Cooperadora da 2ª Vara
Cível e de Cartas Precatórias Cíveis desta cidade e
comarca de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
exercício do cargo, na forma da Lei, etc. Faz saber a
todos quantos o presente edital virem, ou deles
conhecimento tiverem, com o prazo de 30 dias,
especialmente o executado JOAQUIM
APARECIDO MAZZI (ESPÓLIO), na pessoa de
seu representante legal ou inventariante, com
endereço incerto e não sabido, que perante este Juízo
e respectiva Secretaria da 2ª Vara Cível e de Cartas
Precatórias Cíveis, tramitam os autos de Execução
Fiscal de nº 5004298-61.2019.8.13.0287
(PROCESSO ELETRÔNICO), que lhes move a
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
GUAXUPÉ, com endereço na Av. Conde Ribeiro do
Valle, nº 68, Centro, procuradores OAB/MG nº
092257, 127710, 138544 e 131317, correspondente
às Certidões de Dívida Ativa relativas aos exercícios
de 2015/2018, as quais em 01/11/2019, perfaziam o
total de R$ 862,21 (oitocentos e sessenta e dois reais
e vinte e um centavos), devendo o débito ser pago no
prazo de cinco (05) dias, ou nesse prazo serem
oferecidos bens à penhora, sob pena de lhe serem
penhorados ou arrestados tantos quantos bastem para
a solução do litígio, podendo neste caso, oferecer
embargos no prazo de trinta (30) dias, e, em caso de
revelia, ser-lhe-á nomeado Curador Especial. E para
que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, expediu-se este, que será afixado no
átrio do Fórum e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Guaxupé, Estado
de Minas Gerais, aos 21/05/2021. Eu, (Patrícia
Vecchi), Oficial de Apoio Judicial da Secretaria de
Juízo da 2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias
Cíveis, o digitei, conferi e subscrevo por ordem da
MMª. Juíza de Direito.

COMARCA DE GUAXUPÉ - ESTADO DE
MINAS GERAIS - EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo
30 dias. A Doutora Carolina Maria Melo de Moura
Gon, MMª. Juíza de Direito Cooperadora da 2ª Vara
Cível e de Cartas Precatórias Cíveis desta cidade e
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comarca de Guaxupé, Estado de Minas Gerais, no
exercício do cargo, na forma da Lei, etc. Faz saber a
todos quantos o presente edital virem, ou deles
conhecimento tiverem, com o prazo de 30 dias,
especialmente o executado MARCOS PAULO DO
NASCIMENTO, com endereço incerto e não sabido,
que perante este Juízo e respectiva Secretaria da 2ª
Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis, tramitam
os autos de Execução Fiscal de nº
5002340-74.2018.8.13.0287 (PROCESSO
ELETRÔNICO), que lhes move a FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ, com
endereço na Av. Conde Ribeiro do Valle, nº 68,
Centro, procuradores OAB/MG nº 092257, 127710,
138544 e 131317, correspondente às Certidões de
Dívida Ativa relativas aos exercícios de 2014/2017,
as quais em 16/08/2018, perfaziam o total de R$
941,72 (novecentos e quarenta e um reais e setenta e
dois centavos), devendo o débito ser pago no prazo
de cinco (05) dias, ou nesse prazo serem oferecidos
bens à penhora, sob pena de lhe serem penhorados
ou arrestados tantos quantos bastem para a solução
do litígio, podendo neste caso, oferecer embargos no
prazo de trinta (30) dias, e, em caso de revelia,
ser-lhe-á nomeado Curador Especial. E para que
chegue ao conhecimento de todos os interessados,
expediu-se este, que será afixado no átrio do Fórum
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Guaxupé, Estado de Minas
Gerais, aos 21/05/2021. Eu, (Patrícia Vecchi),
Oficial de Apoio Judicial da Secretaria de Juízo da
2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis, o
digitei, conferi e subscrevo por ordem da MMª.
Juíza de Direito.

IBIÁ

SECRETARIA DO JUÍZO COMARCA DE IBIÁ -
MINAS GERAIS Fórum Des. Eustáquio da Cunha
Peixoto Pça. Santa Cruz, s/n EDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS NATUREZA:
Estatuto do Desarmamento Justiça Gratuita
PROCESSO Nº: 0295.20. 000913-8 A: JUSTIÇA
PÚBLICA O Dr. Herrmann Emmel Schwartz, Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Ibiá/MG,
na forma da lei, etc. Faz saber a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento
que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
0295.20.000913-8, oriunda o IP nº 9999161- 10ª
Delegacia e Polícia Civil de Ibiá/MG, na qual figura
como acusado o Ré: Helen Mark Soares, brasileira,
solteira, nascido aos 03/03/1982, natural de Várzea
da Palma, filha de Algenira Viana Soares e Manoel
Lucas Soares, por violação ao artigo 12 da Lei
10.826/03. E, como não tenha sido possível
CITÁ-LA pessoalmente, por encontrar-se em local
incerto e não sabido, CITA-A para tomar
conhecimento da ação penal, cientificando-a de que
o prazo de 15 (quinze) dias, fluirá a partir da
publicação deste edital no Diário Oficial e que após,
terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa
por escrito, nos termos do art. 361 do Código de
Processo Penal. Fica ainda ciente de que deverá
constituir advogado ou Defensor Público. Não o
fazendo e nem constituindo patrono nos autos, será
nomeado integrante da assistência judiciária para o
exercício da defesa. E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se este edital, que
será afixado no local de costume e publicado no
¿Diário Oficial¿. Faz saber que este Juízo e Cartório
funcionam no edifício do Fórum, sito à Praça Santa
Cruz, s/n Centro, Ibiá/MG . Dado e passado em
Ibiá/MG em 26/05/2021. Eu _____Vânia Cristina de
Fátima, Gerente de Secretaria, o subscrevo.
HERRMANN EMMEL SCHWARTZ Juiz de
Direito

SECRETARIA DO JUÍZO COMARCA DE IBIÁ -
MINAS GERAIS Fórum Des. Eustáquio da Cunha
Peixoto Pça. Santa Cruz, s/n EDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS NATUREZA:
Estatuto do Desarmamento Justiça Gratuita
PROCESSO Nº: 0295.20. 000827-0 A: JUSTIÇA

PÚBLICA O Dr. Herrmann Emmel Schwartz, Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Ibiá/MG,
na forma da lei, etc. Faz saber a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento
que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
0295.20.000827-0, oriunda o IP nº 9902262- 10ª
Delegacia e Polícia Civil de Ibiá/MG, na qual figura
como acusado o Réu: Helder Aparecido da Mota,
brasileiro, nascido aos 12/04/1986, natural de
Araxá/MG, filho de Sebastiana Aparecida da Mota e
José Maria da Mota, por violação ao artigo 14 da Lei
10.826/03 . E, como não tenha sido possível
CITÁ-LO pessoalmente, por encontrar-se em local
incerto e não sabido, CITA-O para tomar
conhecimento da ação penal, cientificando-o de que
o prazo de 15 (quinze) dias, fluirá a partir da
publicação deste edital no Diário Oficial e que após,
terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa
por escrito, nos termos do art. 361 do Código de
Processo Penal. Fica ainda ciente de que deverá
constituir advogado ou Defensor Público. Não o
fazendo e nem constituindo patrono nos autos, será
nomeado integrante da assistência judiciária para o
exercício da defesa. E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se este edital, que
será afixado no local de costume e publicado no
¿Diário Oficial¿. Faz saber que este Juízo e Cartório
funcionam no edifício do Fórum, sito à Praça Santa
Cruz, s/n Centro, Ibiá/MG . Dado e passado em
Ibiá/MG em 26/05/2021. Eu ___Vânia Cristina de
Fátima, Gerente de Secretaria, o subscrevo.
HERRMANN EMMEL SCHWARTZ Juiz de
Direito

SECRETARIA DO JUÍZO COMARCA DE IBIÁ -
MINAS GERAIS Fórum Des. Eustáquio da Cunha
Peixoto Pça. Santa Cruz, s/n EDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS NATUREZA:
Violência doméstica Justiça Gratuita PROCESSO
Nº: 0295.21.000031-7 A: JUSTIÇA PÚBLICA O
Dr. Herrmann Emmel Schwartz, Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Ibiá/MG, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos os que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este
Juízo se processa a Ação Penal nº
0295.21.000031-7, oriunda o IP nº 10185626- 10ª
Delegacia e Polícia Civil de Ibiá/MG, na qual figura
como acusado o Réu: Sebastião Baltazar ds Silva,
brasileiro, nascido aos 08/05/1964, natural de
Ibiá/MG, filho de Maria da Dores da Silva e
Alderico José da Silva, por violação ao artigo 24-A
da Lei 11.340/06 c/c com o artigo 147 do Código
Penal c/c com artigo 21 da Lei 3.688/41 . E, como
não tenha sido possível CITÁ-LO pessoalmente, por
encontrar-se em local incerto e não sabido, CITA-O
para tomar conhecimento da ação penal,
cientificando-o de que o prazo de 15 (quinze) dias,
fluirá a partir da publicação deste edital no Diário
Oficial e que após, terá o prazo de 10 (dez) dias para
apresentar defesa por escrito, nos termos do art. 361
do Código de Processo Penal. Fica ainda ciente de
que deverá constituir advogado ou Defensor Público.
Não o fazendo e nem constituindo patrono nos autos,
será nomeado integrante da assistência judiciária
para o exercício da defesa. E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se este edital, que
será afixado no local de costume e publicado no
¿Diário Oficial¿. Faz saber que este Juízo e Cartório
funcionam no edifício do Fórum, sito à Praça Santa
Cruz, s/n Centro, Ibiá/MG . Dado e passado em
Ibiá/MG em 26/05/2021. Eu ____Vânia Cristina de
Fátima, Gerente de Secretaria, o subscrevo.
HERRMANN EMMEL SCHWARTZ Juiz de
Direito

SECRETARIA DO JUÍZO COMARCA DE IBIÁ -
MINAS GERAIS Fórum Des. Eustáquio da Cunha
Peixoto Pça. Santa Cruz, s/n EDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS NATUREZA:
Contravenção Penal Justiça Gratuita PROCESSO
Nº: 0008405-15.2019.8.13.0295 A: JUSTIÇA
PÚBLICA O Dr. Herrmann Emmel Schwartz, Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Ibiá/MG,

na forma da lei, etc. Faz saber a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento
que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
0008405-15.2019.8.13.0295, oriundo do TCO nº
8505612 ¿ 10ª Delegacia de Polícia Civil de
Ibiá/MG, na qual figura como acusada a Ré: Patrícia
Aparecida Godinho da Silva, brasileira, solteira,
nascido aos 24/02/1983, natural de São Paulo, filha
de Rose Mary Santos Godinho da Silva e Orlando
Luiz da Silva, por violação ao artigo 42, da Lei de
Contravenções Penais. E, como não tenha sido
possível CITÁ-LA pessoalmente, por encontrar-se
em local incerto e não sabido, CITE a ré para tomar
conhecimento da ação penal, cientificando-o de que
o prazo de 15 (quinze) dias, fluirá a partir da
publicação deste edital no Diário Oficial e que após,
terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa
por escrito, nos termos do art. 361 do Código de
Processo Penal. Fica ainda ciente de que deverá
constituir advogado ou Defensor Público. Não o
fazendo e nem constituindo patrono nos autos, será
nomeado integrante da assistência judiciária para o
exercício da defesa. E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se este edital, que
será afixado no local de costume e publicado no
¿Diário Oficial¿. Faz saber que este Juízo e Cartório
funcionam no edifício do Fórum, sito à Praça Santa
Cruz, s/n Centro, Ibiá/MG. Dado e passado em
Ibiá/MG em 26/05/2021. Eu _____Vânia Cristina de
Fátima, Gerente de Secretaria, o subscrevo.
HERRMANN EMMEL SCHWARTZ Juiz de
Direito

SECRETARIA DO JUÍZO COMARCA DE IBIÁ -
MINAS GERAIS Fórum Des. Eustáquio da Cunha
Peixoto Pça. Santa Cruz, s/n EDITAL DE
CITAÇÃO PRAZO: 15 DIAS NATUREZA:
Contravenções Penais Justiça Gratuita PROCESSO
Nº: 0009047-51.2020.8.13.0295 A: JUSTIÇA
PÚBLICAO Dr. Herrmann Emmel Schwartz, Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Ibiá/MG,
na forma da lei, etc. Faz saber a todos os que o
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento
que por este Juízo se processa a Ação Penal nº
0009047-51.2020.8.13.0295, oriundo do TCO nº
8310245 - 10ª Delegacia de Polícia Civil de
Ibiá/MG, na qual figura como acusado o Réu:
Fabiano de Jesus Gomes, brasileiro, solteiro, nascido
aos 13/05/1995, natural de Osasco/SP, filho de
Marinez Francisca de Jesus e Edson Araújo Gomes,
por violação ao artigo 28, da Lei 11.343/06. E, como
não tenha sido possível CITÁ-LO pessoalmente, por
encontrar-se em local incerto e não sabido, CITA-O
para tomar conhecimento da ação penal,
cientificando-o de que o prazo de 15 (quinze) dias,
fluirá a partir da publicação deste edital no Diário
Oficial e que após, terá o prazo de 10 (dez) dias para
apresentar defesa por escrito, nos termos do art. 361
do Código de Processo Penal. Fica ainda ciente de
que deverá constituir advogado ou Defensor Público.
Não o fazendo e nem constituindo patrono nos autos,
será nomeado integrante da assistência judiciária
para o exercício da defesa. E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se este edital, que
será afixado no local de costume e publicado no
¿Diário Oficial¿. Faz saber que este Juízo e Cartório
funcionam no edifício do Fórum, sito à Praça Santa
Cruz, s/n Centro, Ibiá/MG. Dado e passado em
Ibiá/MG em 26/05/2021. Eu ______Vânia Cristina
de Fátima, Gerente de Secretaria, o subscrevo.
HERRMANN EMMEL SCHWARTZ Juiz de
Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

Praça Santa Cruz, s/nº-38950-000 EDITAL DE
INTERDIÇÃO O Doutor HERRMANN EMMEL
SCHWARTZ, Juiz de Direito, nesta cidade e
Comarca de Ibiá-MG, no uso de suas atribuições, na
forma da Lei, etc¿ FAZ SABER a quantos o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a terceiros interessados, que por
sentença de 29/07/2020, Processo nº
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5000216-60.2019.8.13.0295, foi decretada a
Interdição de MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES
LEOPOLDINO, brasileira, do lar, residente e
domiciliada na Rua 17, nº 372, Centro, nesta cidade
e Comarca, por ser a interditada declarada
absolutamente incapaz para exercer pessoalmente os
atos da vida civil, na forma do artigo 1.767, inciso I,
do Código Civil, em especial para todos os atos
relacionados à disposição patrimonial, incluindo
recebimento de benefícios e valores, ainda decretado
a perda dos direitos políticos, na forma do art. 15, II,
da Constituição Federal. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital, que vai
publicado e afixado no lugar de costume. Dado e
passado nesta cidade de Ibiá ¿ MG, aos 05 de
outubro de 2020. Eu,(Vânia Cristina de Fátima),
Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo. Ibiá, 05
de outubro de 2020. HERRMANN EMMEL
SCHWARTZ Juiz de Direito

IBIRITÉ

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE IBIRITÉ - EDITAL DE CITAÇÃO
- JUSTIÇA GRATUITA - PELO PRAZO DE 30
(TRINTA) DIAS. A Dra. Patrícia Froes Dayrell,
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ibirité,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de suas
funções e na forma da lei, etc... FAZ SABER: A
todos quantos o presente edital, virem ou dele
conhecimento tiverem, com prazo de 30 (TRINTA)
dias, contados da publicação deste no Minas Gerais,
que tem andamento nesta Secretaria e Juízo os autos
de AVERIGUAÇÃO DE PATERNIDADE, nº
5001611-19.2017.8.13.0114, que figura como
requerente P. H. R. S., brasileiro, menor, titular do
CPF de n.º 154.602.446-84, neste ato representado
por sua genitora, Maria de Fátima Rodrigues das
Neves, brasileira, solteira, titular do CPF n.º
010.863.316-05, titular da carteira de identidade M
8.255.317, com residência e domicílio na Rua Santa
Luzia, 1.507, bairro Vila Ideal, Ibirité/MG, CEP.:
32.425-230, em face de VALMIQUE GOMES DOS
SANTOS, brasileiro, filho de Antônio Gomes dos
Santos e Ana Gomes dos Santos, residente na rua
Rotariano Celso de Araujo, nº 2, bairro Barreiro
(Diamante), Belo Horizonte/MG, CEP 30627-155 e
MARCELO MARQUES DE PAULA, brasileiro,
solteiro, CPF: 034.527.036-30, filho de Elias
Marques de Paula e Milta Francisca de Paula e
endereço desconhecido. OBJETIVO: CITAÇÃO do
requerido MARCELO MARQUES DE PAULA,
acima qualificado, que se encontra em local incerto e
não sabido, para que tome ciência dos autos que
tramitam perante este Juízo e Secretaria e conteste,
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando a
requerida advertida de que não havendo contestação
presumir-se-ão, como verdadeiros, os fatos
articulados, pela requerente, na inicial, sob pena de
revelia, nos termos dos art.335 e 344 do NCPC. E,
para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª
Juíza que expedisse o presente edital que será
publicado e afixado, na forma da lei. Ibirité, 26 de
Maio de 2021. Procuradores dos autos: Defensoria
Pública de Minas Gerais. Escrivão: Diógenes Nunes
Silva. Eu, Luciana Magalhães Fernandes, Escrevente
Judicial, o fiz digitar.

IGUATAMA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE IGUATAMA - EDITAL DE
CITAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA - Prazo 30 dias.
O Dr. Leonardo Fonseca Rocha, MM. Juíza de
Direito desta Comarca de Iguatama/MG, em pleno
exercício de seu cargo, na forma da lei etc... Faz
saber, aos que o presente edital de CITAÇÃO virem
ou dele conhecimento tiverem, que se processam por
este juízo e secretaria da Única Vara, os autos nº

5000439-18.2021.8.13.0303 Ação de Usucapião
requerida por Maurício José Ferreira que tem por
objeto um lote de terreno, com área de 270,50 m²
situado na rua 342, na Comunidade de Cunhas, em
Iguatama/MG, confrontando com Davi Emanuel da
Silva e Daniel Alves Dias. Ficando CITADO por
meio deste todos aqueles que tenham interesse ou
possam alegar direitos sobre o citado imóvel, PARA,
querendo, contestar a ação acima mencionada, no
prazo de 15 dias, ficando ciente dos termos do art.
942, bem como observar o disposto no art. 232, IV
todos do CPC. Não sendo contestada a presente
ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor. E para que chegue ao
conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz expedir
o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum
e publicado no Órgão Oficial. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Iguatama, aos 26.05.2021. Eu,
André Rezende Coutinho, Gerente de Secretaria
subscrevi. MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo
Fonseca Rocha.

INHAPIM

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20
DIAS- Autos nº 5000484-72.2019.8.13.0309 .- O
Dr. JOÃO FÁBIO BOMFIM MACHADO DE
SIQUEIRA - M. Juiz de Direito da 2ª Vara da
Comarca de Inhapim-MG, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente por parte dos
requeridos José Maurício de Oliveira, empresário,
CPF 405.369.806-59 e Carteira de Identidade
M-1.318.221 SSP/MG; e Maristela Dias Vieira de
Oliveira, do lar, CPF 982.080.636-49 e Carteira de
Identidade M-6.967.895, residentes em local incerto
e não sabido, que por este Juízo se processam os
termos dos autos nº 5000484-72.2019.8.13.0309. -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ,
requerida por LUDMILLA NEVES DE ANDRADE
em relação a contrato particular de construção de
apartamento localizado no Acesso 2, Residencial
São Silvestre, na cidade de Inhapim-MG, conforme
consta nas CLÁUSULAS PRIMEIRA e
SEGUNDA, com as especificações contidas nas
CLÁUSULAS QUARTA e OITAVA, conforme
referido contrato. E pelo presente edital, CITA os/as
requeridas(os) José Maurício de Oliveira e Maristela
Dias Vieira de Oliveira, para todos os termos da
presente ação, bem como para querendo oferecer
resposta no prazo de 15 dias, cientificando-os de que
não o fazendo reputar-se-ão verdadeiros os fatos
alegados na inicial. Para que chegue ao
conhecimento de todos, especialmente os requeridos
José Maurício de Oliveira e Maristela Dias Vieira de
Oliveira, é expedido o presente edital, que será
publicado no órgão oficial "Minas Gerais" e afixado
no local de praxe e costume. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Inhapim-MG, aos 25 de maio
de 2021 - Eu, __________, (JETP), Auxiliar de
Secretaria, o digitei e subscrevi.-
JOÃO FÁBIO BOMFIM MACHADO DE
SIQUEIRA
Juiz de Direito

IPANEMA

COMARCA DE IPANEMA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO 15 DIAS - AÇÃO PENAL
- AUTOS Nº 0005055.07.2015.8.13.0312.- 1ª
VARA CÍVEL, CRIME E VEP - DRª LUCIANA
MARA DE FARIA, MM. Juíza de Direito nesta
cidade e Comarca de Ipanema/MG, Estado de Minas
Gerais, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este juízo se
processa a Ação Penal n°
0005055-07.2015.8.13.0312, na qual figuram como
acusados VILSON VIANA PEREIRA, brasileiro,

amasiado, nascido em 11/03/1968, natural de
Guaçuí/ES, CPF: 948.186.497-91 e GILBERTO
EVANGELISTA DE OLIVEIRA, brasileiro,
amasiado, nascido em 11/08/1987, natural de
Orizania/MG, por violação ao art.155, parágrafo 4°,
incisos IV, art. 180, parágrafo 3°, e 288, parágrafo
único, todos do CP e art.14 da Lei 10.826/3003, na
forma do art.69 do CP. E, como não tenha sido
possível intimá-los pessoalmente, por encontrar-se
em local incerto e não sabido. Pelo presente, ficam
INTIMADOS para procederem ao pagamento das
custas processuais devidas ao Estado,
cientificando-o (a) de que o prazo de 15 (quinze)
dias fluirá a partir da publicação deste edital no
Diário Oficial e que, após, terão o prazo de 15
(quinze) dias para o pagamento das custas. E para
conhecimento dos acusados, publica-se o presente
edital no Diário do Judiciário. Ipanema, 14 de maio
de 2021. Eu, Lúcia Cristina P.B.Faria ___, Oficial de
Apoio Judicial, o digitei. Dra. Luciana Mara de Faria
___ ,MM. Juíza de Direito.

IPATINGA

COMARCA DE IPATINGA - SEGUNDA VARA
CRIMINAL - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO
DE QUINZE (15) DIAS. FAZ SABER a todos
quantos virem o presente ou dele conhecimento
tiverem, especialmente a(s) pessoa(s) à frente
nominada(s), atualmente encontrada(s) em lugar
ignorado, razão pela qual se expediu este na forma
do artigo 365 do CPP, tramitar a seguinte ação
penal: AUTOS NÚMERO 313 21 003172-7 -
ACUSADO(S)/CITANDO(S): LEANDRO
NOVAIS PEREIRA, nascido em 11/11/1991, filho
de José Luiz Pereira e Eva Pedro Novais Pereira -
ENDEREÇO(S) ANTERIOR(ES): Rua B, nº 333,
Limoeiro, nesta cidade - DATA(S) DO(S) FATO(S):
09/04/2021 - VÍTIMA(S): R.R.P.S. - FINALIDADE
DO EDITAL: citação para, em 10 dias, contados da
publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais, vencido o prazo indicado no cabeçalho,
responder(em) por escrito à acusação (artigo
157,§2º,II do CP ) constante da denúncia oferecida
pelo Ministério Público. Para tanto deverá(ao)
constituir um advogado, resultando a sua omissão ou
insuficiência financeira na nomeação de defensor
dativo ou público. Dado e passado nesta Cidade e
Comarca de Ipatinga, em 24 de maio de 2021.Eu,
(Guilherme Soares Silva), escrivão em substituição,
assino.Antônio Augusto Calaes de Oliveira, Juiz de
Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem que por este juízo e
Secretaria, tramita o processo nº
5003558-30.2016.8.13.0313, Ação
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA que AMILTON
DA COSTA NETO e outros move contra
WALTENCY ROBERTO POVOAS, tendo como
procurador(a) DR. VINICIUS PINHEIRO DE
ANDRADE, e por este meio INTIMA:
WALTENCY ROBERTO POVOAS, CPF
558.722.636-00, estando em lugar incerto e não
sabido, de que foi realizada nos autos
supramencionados a penhora dos imóveis
matriculados sob os números 60.479 e 46.099 do
Cartório de Registro de Imóveis de Ipatinga,
podendo, caso queira, apresentar impugnação nos
autos, no prazo de 10 (dez) dias. E para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados que ao
final não poderão alegar ignorância, mandou expedir
o presente edital, que será afixado no átrio do Fórum
e publicado na forma da lei. Ipatinga, 21 de maio de
2021. Eu, Fernanda Cotta de Assis, Gerente de
Secretaria em Substituição da 2ª Vara Cível, o
digitei e subscrevi.
107071

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 27 de maio de 2021

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 99/2021 Página: 42 de 89



MM. Juiz: Dr. RODRIGO BRAGA RAMOS

ITABIRITO

COMARCA DE ITABIRITO/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 15 (QUINZE) DIAS -
PROCESSO Nº 0319.19.000173-9 O Excelentíssimo
Doutor Antônio Francisco Gonçalves, MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções
Penais desta Comarca de Itabirito/MG, na forma da
lei, etc, FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo se processam os termos da ação criminal
acima referida, promovida pela Justiça Pública,
contra EMERSON DE OLIVEIRA MARTINS,
nascido aos 01/06/1998, filho de Maria Aparecida de
Oliveira e Nézio Felix Martins, estando o mesmo
atualmente EM LOCAL INCERTO E NÃO
SABIDO, fica pois, o réu acima, CITADO nos
termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público,
incorrido nas sanções esculpidas no art. 129, §9º, na
forma do disposto nos artigos 5º, III, e 7º, da Lei
11.340/2006, para responder à acusação, por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir
preliminares e alegar tudo que interessar à sua
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, quando necessário. Na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado,
ser-lhe-á nomeado defensor público ou dativo. Prazo
de 15 (quinze) dias para cumprimento. Dado e
passado nesta cidade de Itabirito-MG, aos 26 de
Maio de 2021. A Escrivã Judicial, , Ana
Augusta Tabari Ramalho Miranda, o digitei e
subscrevi.
Antônio Francisco Gonçalves
Juiz de Direito

ITAGUARA

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Itaguara-MG. Edital de Citação.
Assistência Judiciária. Prazo: 30 dias. O Dr.
Guilherme Luiz Brasil Silva, MM. Juiz de Direito
nesta Comarca de Itaguara-MG, em pleno exercício
do cargo, na forma da lei, etc. Faz saber a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que têm tramitação legal por
esta Secretaria Judicial os autos de nº:
5000074-04.2021.8.13.0322 - Procedimento Comum
Cível, que ELIANA MARCIA DE OLIVEIRA
move face a JOSE GERALDO DOS SANTOS e
outros, e por meio deste CITA: JOSÉ GERALDO
DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, auxiliar de
serviços gerais, inscrito no CPF sob o nº
757.689.256-00 e RG nº M-5.034.525, atualmente
em local incerto, para responder os termos da
petição inicial e intima para a audiência de
conciliação designada para o dia dia 22/06/2021,às
13:30 horas, por meio do sistema de
Videoconferências, na Plataforma Emergencial de
Videoconferências para Atos Processuais - Cisco
Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), pelo endereço eletrônico
www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacion
al/., nos termos da Portaria n. 6414/CGJ/2020, bem
como para, em 48 (quarenta e oito) horas, manifestar
concordância quanto à realização do ato pelo sistema
de videoconferência, ou à impossibilidade de
participação.Manifestando concordância, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, as partes deverão
informar e-mail e telefone celular para contato.
Ficando cientificado o requerido e seus procuradores
de que a audiência será realizada pelo Cisco Webex
Meetings, plataforma disponibilizado pelo Conselho
Nacional de Justiça, que permite a prática de atos
que impliquem interação entre servidores,
magistrados e demais atores do Sistema de Justiça,
durante o período de enfrentamento ao COVID-19, e
que poderá ser acessada por meio de aplicativos de
celulares (Android e iOS) e computadores, bem

como por navegadores web, como Google Chrome e
Mozilla Firefox.Todo o ato será realizado
exclusivamente via internet, sendo que, a qualidade
deste e o funcionamento serão de responsabilidade
das partes e de seus procuradores, que deverão
contar com computador com câmera, caixa de som
e, de preferência, fone de ouvido, para evitar ruídos
externos, além de internet e, em caso de
inconsistência, falha ou problemas de conexão,
deverá ser comunicado a este Juízo, imediatamente,
via telefone.Desde já, como determina o artigo 3°,
parágrafo único, da Portaria n. 6414/CGJ/2020,
designou o servidor Gilson Geovani Aparecido de
Morais, responsável pela condução da audiência,
durante a realização do ato processual.
Esclarecendo-lhes que, não havendo acordo, da data
da audiência correrá o prazo de 15 dias para
apresentar contestação.Ficando o requerido ciente de
que, a teor do § 1º do artigo 314 do Provimento nº
355/18, depois de digitalizados e juntados aos autos
digitais, serão mantidos na unidade judiciária, pelo
prazo de 45 dias, os originais dos avisos de
recebimento, dos mandados, das cartas precatórias e
rogatórias e por analogia, eventuais respostas a
ofícios expedidos pelo Juízo. Findo este prazo,
durante todo o decorrer do processo, caso as partes
não manifestem o interesse em manter a guarda dos
documentos físicos, estes serão descartados. E para
que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital, que será afixado no saguão do
Fórum Local da Comarca, em lugar de costume, e
será publicado nessa Imprensa Oficial deste
Estado.MM. Juiz de Direito (a) Guilherme Luiz
Brasil Silva.

ITAMARANDIBA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ITAMARANDIBA - MG -
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20
(vinte) DIAS - MM Juiz de Direito em exercício
nesta comarca de Itamarandiba-MG, em pleno
exercício de suas funções e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou, dele conhecimento tiverem, que tramita por este
Juízo, os autos de n.° 5000479-02.2019.8.13.0325 -
AÇÃO DE USUCAPIÃO, proposta por Espólio de
RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA e GERALDA
EFIGÊNIA FERNANDES DA SILVA, representa
CITAR os RÉUS, CONFINANTES e EVENTUAIS
INTERESSADOS, ausentes, incertos e não sabidos
e ou desconhecidos, para contestar a ação querendo
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e
confissão. ADVERTÊNCIA - Ficando advertidos do
que dispõe o artigo 344 do NCPC, que não sendo
contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias,
presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros
os fatos articulados pela parte autora. A parte autora
vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica,
contínua, sem oposição e com "animus domini", de
um imóvel urbano situado na Rua Senhor Franklin,
nº 203, Bairro Centro, em Itamarandiba-MG, sendo
uma casa residencial com área construída de 87,00
m², e seu respectivo lote com área total de 109,39
m², cujas extremas e confrontações estão de acordo
com o Memorial Descritivo e Planta do Imóvel,
anexados aos autos e não tendo título de domínio
suficiente, quer obtê-lo, por via desta ação, nos
termos dos dispositivos do CC/2002. E, para
conhecimento de todos e para que ninguém possa
alegar ignorância no futuro, mandou expedir o
presente edital, que será publicado no sítio do e.
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por
meio do DJE e na Plataforma de editais do conselho
Nacional de Justiça e afixado no saguão do Fórum
local, na forma da lei. Itamarandiba, 26 de maio de
2021. Eu, Gerente de Secretaria o digitei e
subscrevo.

ITUIUTABA

COMARCA DE ITUIUTABA 3ª Vara Cível - Edital

de Encerramento de Falência. Prazo 30 (trinta) dias.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital,
virem ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo e Secretaria tramitaram os termos da
FALÊNCIA, processo nº 342.98.002197-2,
requerida por STYLAR MÓVEIS E ESQUADRIAS
LTDA., inscrita no CNPJ de n.º
18.148.866/0001-00, em desfavor de FERNANDO
NOVAES ANDRADE e Outro (s), CPF
561.255.775-00. E por este meio e na melhor forma
de direito nos termos do art. 156, parágrafo único da
Lei n.º 11.101/2005, COMUNICA aos CREDORES
e a TERCEIRO, possíveis interessados que, por
sentença deste Juízo, datada de 15/04/2021, foi
declarada ENCERRADA a falência de STYLAR
MÓVEIS E ESQUADRIAS LTDA., inscrita no
CNPJ sob nº 18.148.866/0001-00 e, para, querendo,
dentro do prazo estabelecido no referido artigo e
parágrafo, interporem recursos. Para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e não possam
no futuro alegar ignorância, expedi o presente e
outros iguais que serão publicados e afixados na
forma legal. Ituiutaba/MG., 25 de maio de 2021.
_____ Edriane Silva Costa Franco, Oficial de Apoio
Judicial. ______ MM. Juiz de Direito Dr. Roberto
Bertoldo Garcia.

Processos Eletrônicos (PJe)

SECRETARIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE ITUIUTABA. EDITAL DE
CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. O Dr. Roberto
Bertoldo Garcia, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara
Cível desta Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria tramitam os termos da ação de
EXECUÇÃO requerida por WINSTON
FREDERICO ALMEIDA DRUMOND em desfavor
de OLDRADO CARLOS DE ASSIS, inscrito no
CPF sob o nº 460.419.236-72 e ANA MARIA
KAIAL FRANCO DE ASSIS, CPF:
548.596.976-34, processo nº
0168467-92.2013.8.13.0342, e, desta forma CITA os
executados OLDRADO CARLOS DE ASSIS e
ANA MARIA KAIAL FRANCO DE ASSIS,
atualmente em local incerto e não sabido, por todos
os termos do pedido inicial, bem como para efetuar
o pagamento da quantia de R$ 504.438,36
(quinhentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e oito
reais e trinta e seis centavos), referente ao principal e
acessórios, a ser acrescida de honorários de
advogado do autor e custas iniciais, no prazo de 3
(três) dias. ADVERTÊNCIAS: 1) No caso de
integral pagamento, no prazo supracitado, a verba
honorária será reduzida pela metade. 2) O(A)
executado(a), independentemente de penhora,
depósito ou caução, poderá opor-se à execução por
meio de embargos, que deverão ser oferecidos no
prazo de 15 (quinze) dias. 3) O(A) executado(a) tem
direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na
forma do artigo 745-A do CPC. Ficando advertido
de que será nomeado curador especial em caso de
revelia. E para que chegue ao conhecimento geral,
expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. DADO e passado nesta
Comarca de Ituiutaba, quarta-feira, 26 de maio de
2021. Eu, Maria Aparecida Vilela Oliveira, Oficiala
de Apoio Judicial, digitei e subscrevi. (a) Roberto
Bertoldo Garcia, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível.

ITURAMA

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Iturama-MG - 2 ª Vara Edital com prazo
de 30 dias - Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem que perante o Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Iturama, tramita uma Ação de Busca e
Apreensão, autuada sob o nº
0071865-33.2013.8.13.0344 requerida por BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A em face de
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LUCIMAR DOS REIS COUTINHO
GONÇALVES. Fica o requerido CITADO para em
15 (quinze) dias, contados da execução da liminar,
apresentar contestação, sob pena de presunção da
veracidade dos fatos articulados na petição inicial.
CIENTIFIQUE-O de que poderá, ainda, sem
prejuízo de eventual resposta, caso entenda ter
havido pagamento a maior e desejar restituição,
pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo
de 05 dias, da execução da liminar, segundo os
valores apresentados pelo autor na petição inicial,
hipótese em que o bem lhe será restituído livre de
ônus. Iturama, 18 de maio de 2021.

JACUTINGA

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE CITAÇÃO
PROCESSO Nº: 0014119-85.2019.8.13.0349
CLASSE: [CÍVEL] EXECUÇÃO FISCAL (1116)
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE JACUTINGA
EXECUTADO: THIAGO NORYOSHI OTTO
09565769667
COMARCA DE JACUTINGA/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO DE EXECUTADO(A) AUSENTE -
ENTIDADE ISENTA - PRAZO 30 DIAS. O Dr.
ANDRÉ LUIZ RIGINEL DA SILVA OLIVEIRA,
MMº Juiz de Direito da Única Vara Cível da
comarca de Jacutinga em substituição, Estado de
Minas Gerais, no uso de suas atribuições, na forma
da Lei, etc. Faz saber, a quantos virem o presente
edital, ou dele conhecimento tiverem, extraído dos
autos da ação de Execução Fiscal, PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO PJE nº
0014119-85.2019.8.13.0349, em que é exequente:
MUNICÍPIO DE JACUTINGA, e executado(a):
THIAGO NORYOSHI OTTO, foi pelo MMº Juiz
determinado a expedição do presente, com a
finalidade de citar THIAGO NORYOSHI OTTO,
inscrito(a) no CNPJ sob nº 20.394.039/0001-48, com
sede informada na inicial: Av.Senador Luiz Lisboa,
nº 6, Centro em Jacutinga/MG, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que tome conhecimento
dos termos da presente ação de Execução Fiscal, e
pague no prazo de 05(cinco) dias, a quantia de R$
1.215,49 (um mil, duzentos e quinze reais e quarenta
e nove centavos) calculado até 02/04/2019, referente
CDA's nº 466/2019 emitida em 02/04/2019, que
será(ão) corrigida(s) monetariamente na data do
recolhimento e acrescidas das demais cominações
legais, ou garanta a execução, sob pena de não o
fazendo serem penhorados tantos bens quantos
bastem para integral garantia do débito, acrescidos
de despesas legais e custas judiciais. Fica, ainda,
Vossa Senhoria, intimado(a) de que, em caso de
penhora, poderá opor embargos à execução, dentro
de 30(trinta) dias (art. 16, LEF). Fica advertido(a) de
que em caso de revelia será nomeado como curador
especial, nos moldes do art.257 do Novo Código de
Processo Civil, o qual já foi nomeado no ID
nº3231626534. Para que a notícia chegue ao
conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na Imprensa Oficial do Estado, na forma
da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Jacutinga, Estado de Minas Gerais, aos dezessete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um
(17.05.2021). Eu, Maristela Patrício Gonçalves,
Oficial de Apoio Judicial - PJPI 23.973-1, o digitei.
ANDRÉ LUIZ RIGINEL DA SILVA OLIVEIRA-
Juiz de Direito
JACUTINGA, data da assinatura eletrônica.

JANAÚBA

COMARCA DE JANAÚBA-EDITAL DE
CITAÇÃO-Prazo de 15 (quinze) dias. A Dra.
Gicélia Milene Santos, MMª. Juíza de Direito da
Secretaria do Juízo da Segunda Vara da Comarca de
Janaúba, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício do cargo, na forma da Lei...etc..FAZ
SABER a todos quanto o presente edital virem, ou

dele conhecimento tiverem, que tramita por este
Juízo e Secretaria da Segunda Vara Criminal, o
processo nº 0351 04.024912-7 movido pela
JUSTIÇA PÚBLICA contra SEBASTIÃO
BARBOSA DA SILVA, brasileiro, nascido em
20/01/1971, filho de João Barbosa da Silva e Maria
dos Reis Cardoso Silva por crime praticado nesta
cidade, na data de 15 de janeiro de 2004, pelo qual
foi denunciado pelo Representante do Ministério
Público, como incurso no artigo 14, caput da Lei
10.826/03 e que, constando dos autos do processo
que o denunciado está atualmente em local incerto e
não sabido, mandou, na melhor forma de direito,
passar o presente edital pelo qual INTIMA-O para
conhecimento da sentença, da qual poderá interpor
recurso, no prazo de 5(cinco) dias nos termos do
artigo 365 do Código Processo Penal, devendo o
mesmo observar o disposto no artigo 396-A do
mesmo código. E, para conhecimento de todos, será
este publicado na Imprensa Oficial(Dje) e afixado no
saguão do Fórum desta Cidade. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Janaúba, Estado de
Minas Gerais, Secretaria de Juízo da Segunda Vara,
aos 25 dias do mês de maio do ano de dois mil e
vinte e um. Eu, , Rozelita Medrado de Souza,
Oficiala de Apoio Judicial, o digitei.
Dra. Gicélia Milene Santos
Juíza de Direito

JEQUITINHONHA

COMARCA DE JEQUITINHONHA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. JUSTIÇA
GRATUITA. O Dr. LUIZ RICARDO ALVES
TAVARES, MM. Juiz de Direito desta Comarca de
Jequitinhonha/MG na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos que virem o presente edital ou dele
tiverem notícia, que por este Juízo e Secretaria
tramitam os autos da Ação de Interdição Nº
0003453-32.2018.8.13.0358 requerida por
MAURILHO JÚLIO DA COSTA contra STELA
MOREIRA COSTA, e por sentença datada de 24 de
agosto de 2020, transitada em julgado, foi decretada
a interdição da requerida STELA MOREIRA
COSTA, cuja decisão reconheceu e declarou a
absoluta incapacidade da interditada para exercer os
atos da vida civil, tendo sido lhe nomeado curador
MAURILHO JÚLIO DA COSTA e, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que
será publicado no Diário Oficial, por 03 (três) vezes,
com intervalos de 10 (dez) dias e afixado no átrio do
Fórum local, na forma da Lei. Dado e passado nesta
comarca de Jequitinhonha, aos 26 de maio de 2020 (
)Monia Mares Barreto Leal Ribeiro- Técnico de
Apoio Judicial - Dr. LUIZ RICARDO ALVES
TAVARES - Juiz de Direito

COMARCA DE JEQUITINHONHA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. JUSTIÇA
GRATUITA. O Dr. LUIZ RICARDO ALVES
TAVARES, MM. Juiz de Direito desta Comarca de
Jequitinhonha/MG na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos que virem o presente edital ou dele
tiverem notícia, que por este Juízo e Secretaria
tramitam os autos da Ação de Interdição Nº
0023315-572016.8.13.0358 requerida por WARLEY
VIANA MOREIRA contra LEANDRO VIANA
MOREIRA, e por sentença datada de 28 de agosto
de 2020, transitada em julgado, foi decretada a
interdição do requerido LEANDRO VIANA
MOREIRA, cuja decisão reconheceu e declarou a
absoluta incapacidade da interditada para exercer os
atos da vida civil, tendo sido lhe nomeado curador
WARLEY VIANA MOREIRA e, para que chegue
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado no Diário Oficial, por 03 (três) vezes, com
intervalos de 10 (dez) dias e afixado no átrio do
Fórum local, na forma da Lei. Dado e passado nesta
comarca de Jequitinhonha, aos 26 de maio de 2020 (
)Monia Mares Barreto Leal Ribeiro- Técnico de
Apoio Judicial - Dr. LUIZ RICARDO ALVES

TAVARES - Juiz de Direito

JOÃO MONLEVADE

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE
DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS -
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS: A(o) ré(u)
ALEXSANDER DAMASCENO GOULART,
brasileiro(a), filho de Albertino Pereira Goulart e de
Eliane das Graças Damasceno, nascido aos
19/12/1985, com último endereço conhecido na Rua
Gata Sul, nº 773, Bairro Vera Cruz, João
Monlevade/MG. O Dr. Luiz Felipe Sampaio Aranha,
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca
de João Monlevade, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER A TODOS QUE VIREM O PRESENTE
EDITAL, ou dele conhecimento tiverem que, por
esse Juízo teve andamento os autos da Medida
Protetiva de nº 0362.21.000595-9, movida pela
Delegacia de Polícia Civil contra ALEXSANDER
DAMASCENO GOULART, supra qualificado(a) e
no qual a(s) vítima(s) Vanuza Benvindo Gomes.
teve(iveram) deferidas as seguintes medidas
protetivas: a) Afastamento do lar; b) Proibição de se
aproximar da(s) ofendida(s) e da residência em que
ela esteja morando, mantendo distância mínima de
300 metros; c) proibição de manter com a(s)
ofendida(s) contato por qualquer meio de
comunicação. Fica o ofensor ciente de que, caso tais
determinações não sejam cumpridas, será requisitada
a intervenção policial, sem prejuízo da adoção de
outras medidas que se fizerem necessárias,
INCLUSIVE PRISÃO, no caso, em flagrante delito.
E, constando dos autos que o(a) ré(u) se encontra em
lugar incerto e não sabido, mandou expedir o
presente edital, pelo qual fica cientificado(a) e
intimado(a) no prazo de 15 (quinze) dias. Para
conhecimento de todos, o presente Edital será
afixado na forma da Lei. João Monlevade, 26 de
maio de 2021. Luiz Felipe Sampaio Aranha, Juiz de
Direito. Mirele Avelino Filgueira, Gerente de
Secretaria.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE JOÃO MONLEVADE/MG -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA. Estevão José Damazo ,MM. Juiz de
Direito da Primeira Vara da Comarca de
JoãoMonlevade/MG, na forma da Lei, etc., faz saber
a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente a terceiros
interessados, que por Sentença proferida aos 21 de
fevereiro de 2020, no Processo de Interdição
5001027-81.2017.8.13.0362 foi decretada a
CURATELA de MANOEL ANDRE BOTIM,
solteiro, brasileiro, RG nº MG-5.834.591, CPF Nº
000.709.946-09, residente e domiciliado na Rua São
Tomaz de Aquino, 59, Bairro Ernestina Graciana,
João Monlevade/MG CEP: 35.931-078, incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, de reger
seus bens e sua própria pessoa; nomeando-se-lhe
CURADORA DEFINITIVA MARIA DE
LOURDES BOTIN, casada, brasileira, do lar, filha
de Ernesto Botin e Dilordes Pinto Lopes, Identidade
MG-15.399.491 SSP/MG, CPF -889.516.006-10,
residente na Rua São Tomaz de Aquino, 59, Bairro
Ernestina Graciana, João Monlevade/MG CEP:
35.931-078. E, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados e ninguém possa alegar
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será
publicado por 03 (três) vezes consecutivas, com
intervalos de 10 (dez) dias, no Órgão Oficial do
Estado. Súmula da sentença: "(#) JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado e DECRETO a
CURATELA de MANOEL ANDRE BOTIM
declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, consoante disposto no artigo
1.767, I, do Código Civil de 2002 e, na forma do
artigo. 1.775, §1º, do mesmo diploma legal,
nomeio-lhe como CURADORA DEFINITIVA
MARIA DE LOURDES BOTIN, nos moldes do
artigo 759 do CPC, que deverá praticar
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exclusivamente os atos relacionados aos seus
direitos de natureza patrimonial e negocial. " Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de João
Monlevade, aos 07 de outubro de 2020. Eu, Alysson
Flávio da Silva Ribeiro, Gerente de Secretaria, o
digitei e subscrevi. Estevão José Damazo - Juiz de
Direito.

JUIZ DE FORA

COMARCA DE JUIZ DE FORA-MINAS
GERAIS-PRIMEIRA VARA CRIMINAL -
Processo nº 14518015738-3JUSTIÇA GRATUITA
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
EDITAL DE INTIMAÇÃO À VÍTIMA Jakson
Maurício Ferreira, filho Ivonete Fernandes Ferreira e
José Eloir Ferreira, atualmente em lugar incerto e
não sabido.
MM. Juiz de Direito em cooperação desta Primeira
Vara Criminal, da Comarca de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo,
na forma da Lei, etc.,
FAZ SABER - aos que virem o presente EDITAL ou
dele tiverem notícia, que por este Juízo tem
andamento um processo crime movido pela Justiça
Pública em face do Réu Douglas De Paula Nazareth
e Júlio Cesar de Jesus Esquierdo, por delito
praticado nesta cidade aos 16 de maio de 2018,
crime do art.155, §4º, do CP, pelo qual o réu
Douglas de Paula Nazareth foi condenado pelo art
155 caput do CP na pena 01 ano de reclusão e 10
dias-multa, substituída por uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviço à comunidade.
Quanto ao acusado Júlio César de Jesus Esquierdo
foi concedido o perdão judicial, nos termos do
art.180, §5º e art. 107 IV do CP. E, constando dos
autos que a vítima em foco encontra-se atualmente
em lugar incerto e não sabido, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente EDITAL ficando
a mesma INTIMADA da sentença de condenação do
ora réu, manifestando, querendo, pelo prazo de 05
(cinco) dias. E para que chegue ao conhecimento de
todos e não se alegue ignorância, será este publicado
no Órgão Oficial e afixado no saguão do Fórum,
local de costume. Eu, ____ Escrivã da Primeira Vara
Criminal, o fiz digitar, subscrevo e assino. Juiz de
Fora, 25 de MAIO de 2021.
DANIEL RÉCHE DA MOTTA
Juiz de Direito em cooperação

COMARCA DE JUIZ DE FORA-MINAS
GERAIS-PRIMEIRA VARA CRIMINAL -
Processo nº 14518015738-3JUSTIÇA GRATUITA
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
EDITAL DE INTIMAÇÃO DO RÉU Júlio Cesar de
Jesus Esquierdo, filho Leila Maria de Jesus e Décio
Nascimento Esquierdo, atualmente em lugar incerto
e não sabido.
MM. Juiz de Direito em cooperação desta Primeira
Vara Criminal, da Comarca de Juiz de Fora, Estado
de Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo,
na forma da Lei, etc.,
FAZ SABER - aos que virem o presente EDITAL ou
dele tiverem notícia, que por este Juízo tem
andamento um processo crime movido pela Justiça
Pública em face do Réu Douglas De Paula Nazareth
e Júlio Cesar de Jesus Esquierdo, por delito
praticado nesta cidade aos 16 de maio de 2018,
crime do art.155, §4º, do CP, pelo qual o réu
Douglas de Paula Nazareth foi condenado pelo art
155 caput do CP na pena 01 ano de reclusão e 10
dias-multa, substituída por uma restritiva de direito,
consistente em prestação de serviço à comunidade.
Quanto ao acusado Júlio César de Jesus Esquierdo
foi concedido o perdão judicial, nos termos do
art.180, §5º e art. 107 IV do CP. E, constando dos
autos que o réu em foco encontra-se atualmente em
lugar incerto e não sabido, mandou, na melhor forma
de direito, passar o presente EDITAL ficando o
mesmo INTIMADO da sentença de condenação do
ora réu, manifestando, querendo, pelo prazo de 05
(cinco) dias. E para que chegue ao conhecimento de
todos e não se alegue ignorância, será este publicado

no Órgão Oficial e afixado no saguão do Fórum,
local de costume. Eu, ____ Escrivã da Primeira Vara
Criminal, o fiz digitar, subscrevo e assino. Juiz de
Fora, 25 de MAIO de 2021.
DANIEL RÉCHE DA MOTTA
Juiz de Direito em cooperação

COMARCA DE JUIZ DE FORA-MINAS
GERAIS-PRIMEIRA VARA CRIMINAL -
Processo nº 0145.21.350143-3 JUSTIÇA
GRATUITA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.
EDITAL DE CITAÇÃO AO(A) RÉU(RÉ)
WILLIAM DA COSTA, filho de Maria da
Conceição Guimarães Costa e Jorge daniel da Costa,
atualmente em lugar incerto e não sabido. PRAZO
90 DIAS.
MMº Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal em
substituição, da Comarca de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da Lei, etc.,
FAZ SABER - aos que virem o presente EDITAL ou
dele tiverem notícia, que por este Juízo tem
andamento um processo crime movido pela Justiça
Pública em face do Réu supraqualificado, por delito
praticado nesta cidade aos 11 de dezembro de 2020,
pelo qual foi denunciado pelo Ministério Público,
na(s) sanção(ões) do(s) artigo(s) 33 da Lei 11343/06,
constando dos autos que o Réu em foco encontra-se
atualmente em lugar incerto e não sabido, mandou,
na melhor forma de direito, passar o presente
EDITAL, pelo qual CITA-O a comparecer perante
este Juiz para responder à acusação e apresentar
defesa no prazo de 10 dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer
documentos e qualificando-as e requerendo sua
intimação e para acompanhar os demais atos
processuais, até final sentença, sob pena de revelia.
E para que chegue ao conhecimento de todos e não
se alegue ignorância, será este publicado no DJE, e
afixado no saguão do Fórum, local de costume. Eu, ,
Escrivã da Primeira Vara Criminal, o fiz digitar,
subscrevo e assino. Juiz de Fora, 26 de maio de
2021.
DANIEL RÉCHE DA MOTTA
Juiz de Direito em cooperação

Comarca de Juiz de Fora - MG
Edital de CITAÇÃO - prazo de 15 dias - JUSTIÇA

GRATUITA - o Dr. Edir Guerson de Medeiros,
MM. Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da
Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
em pleno exercício de seu cargo, na forma da lei,
etc. Faz saber o (a) acusado ULISSES
GUILHERME COSTA DOS SANTOS, brasileiro,
natural de Juiz de Fora MG, nascido aos 04.07.85,
filho de Tadeu Jose dos Santos e Antonia Moraes
Costa dos Santos, residente em local incerto e não
sabido nesta cidade, que por este Juízo e Secretaria,
corre nos termos legais um Processo crime nº 145
190252133 que lhe move o Ministério Público como
incurso nas sanções do art 129, 9º CP, por fatos
ocorridos nesta cidade em 23.11.2019 constando dos
autos, por certidão do Sr. Oficial de Justiça
encarregado da diligência, não ter sido possível
encontrá-lo (a) no endereço acima citado, pelo
presente Edital, chama-o e CITA-O para que,
querendo, responda à acusação, por escrito, NO
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, ficando desde já citado
para todos os termos e atos processuais até final
sentença. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e para os devidos fins mandou passar o
presente Edital, que será afixado no local de
costume, no saguão do Palácio da Justiça e
publicado no Minas Gerais. Juiz de Fora, 26 de maio
de 2021. Eu, , Oficial de Apoio Judicial o digitei,
Eu, Escrivã Judicial o subscrevo.
EDIR GUERSON DE MEDEIROS
Juiz de Direito titular

MACHADO

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Machado - Justiça Gratuita - Edital de
Citação - Edital de intimação com prazo de vinte
dias. O Dr. Rodrigo Dias de Castro, Juiz de Direito
da Comarca de Machado, estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos
virem o presente edital, ou dele conhecimento
tiverem, que perante esta secretaria judicial, se
processa uma Ação de Alimentos processo nº
0020021-27.2018.8.13.0390, requerido por
A.L.D.S.S Serve o presente para intimar, Erivelton
Aparecido de Souza, domiciliado e residente em
lugar incerto e não sabido, para os termos da
presente ação , fica intimado para no prazo de 03
(três) dias promover o pagamento de R$1.959,34(um
mil novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e
quatro centavos) , sob pena de prisão. E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, mando expedir o presente edital,
que será publicado, pela imprensa local e oficial, e
afixado no local de costume, na forma da Lei. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Machado MG,
aos vinte e seis de maio de 2021. Eu, Patrícia
Carvalho Gonçalves Campos, Escrivã Judicial, que
digitei subscrevo. O MM. Juiz de Direito, Rodrigo
Dias de Castro.

MALACACHETA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MALACACHETA-MG/EDITAL
DE INTIMAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. A
DRª.MARIA TEREZA HORBATIUK HYPOLITO,
MMª. Juiza de Direito em substituição nesta
Comarca de Malacacheta/MG, FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que tramita nesta Secretaria
uma Ação de Interdição nº
5000429-66.2019.8.13.0392 em que figura como
Requerente CRISTIANE RODRIGUES DOS
SANTOS em favor de ELISEU RODRIGUES DOS
SANTOS. É o presente para que todos saibam que
foi decretada a INTERDIÇÃO de ELIZEU
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, nascido
aos 14/06/1975, filho de Santo Rodrigues dos Santos
e Deijanira Ferreira de Figueiredo, o qual foi
declarado absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, pelo que serão
nulos e de nenhum valor jurídico todos os atos,
contratos, avenças e confecções com ele feitos, sem
a assistência de sua CURADORA nomeada,
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS,
brasileira, CPF 100.325.146-38, bem como sem
autorização expressa deste Juízo. E para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou-se
expedir o presente Edital, que será afixado no
saguão do Fórum e publicado pela imprensa Oficial
do Estado, por três (03) vezes, com intervalo de dez
(10) dias. Malacacheta/MG, aos 26 de maio de 2021.
Eu, , Ediselma Gomes da Silva, escrevente, o digitei.
Eu, , Paula Daniele Hordones Guedes, Escrivã
Judicial subscrevi. A MMª. Juiza assina.
MARIA TEREZA HORBATIUK HYPOLITO
Juiza de Direito em substituição

COMARCA DE MALACACHETA-MG/EDITAL
DE INTIMAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. A DRª.
MARIA TEREZA HORBATIUK HYPOLITO, MM
ª. Juíza de Direito em exercício nesta Comarca de
Malacacheta/MG, FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que tramita nesta Secretaria uma Ação de Interdição
nº 002425-18.2018.8.13.0392 em que figura como
Requerente JOÃO RIBEIRO DE SOUZA em favor
de LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS. É o presente
para que todos saibam que foi decretada a Interdição
de LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro,
portador do CPF nº 031.189.976-56, portador de
deficiência mental, a qual foi declarado
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, pelo que serão nulos e de nenhum
valor jurídico todos os atos, contratos, avenças e
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confecções com ele feitos, sem a assistência de seu
CURADOR nomeado, JOÃO RIBEIRO DE
SOUZA, brasileiro, casado, lavrador, casado
portador do RG MG#6.790.907 e CPF
808.876.196-49, bem como sem autorização
expressa deste Juízo. E para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou-se expedir o presente
Edital, que será afixado no saguão do Fórum e
publicado pela imprensa Oficial do Estado, por três
(03) vezes, com intervalo de dez (10) dias.
Malacacheta/MG, aos 26 de maio de 2021. Eu, ,
Ediselma Gomes da Silva, escrevente, o digitei e
assino. Eu, ,Paula Daniele Hordones Guedes,
Escrivã Judicial, conferi. A MMª. Juiza assina.

MANGA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MANGA-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 20 (vinte) dias.
JUSTIÇAGRATUITA O Dr.Frederico Vasconcelos
de Carvalho-MM. Juiz de Direito da2ªVara Cível da
Comarca de Manga, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc.FAZ SABER a todos quantos
virem opresente Edital ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo tramita uma Ação de
USUCAPIÃO ORDINÁRIO, requerido por Wlisses
Alves de Souza e Rosilene Belém Alves nº
0023751-42.2015.8.13.0393. E, como o requerido
SEBASTIÃO JUSTINO DOS
SANTOS,qualificação desconhecida, encontra-se em
lugar incerto e não sabido, vem por meio deste
edital, CITÁ-LO, para todos os termos da ação
supra, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze)
dias, contestar a ação, com asadvertências do art.
238 e seguintes doCPC a saber: "Não sendo
contestada a ação presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pela autora". E, para
que chegue ao conhecimento do interessado eque
não possa no futuro alegar ignorância, expediu-se o
presente Edital que será afixado no local decostume
e publicado na forma da Lei. Dado e passado em
Secretaria, nesta Cidade e Comarca de
Manga,Estado de Minas Gerais, aos 07 (sete) dias do
mês demaiodo ano de dois milvinte e um(2021).
Eu,(as),Sabrina Calixta Nascimento, Oficiala
Judiciário o digitei.(as),Frederico Vasconcelos de
Carvalho- Juiz de Direito.

COMARCA DE MANGA-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - COM PRAZO DE 15 (QUINZE)DIAS
¿ JUSTIÇA GRATUITA - O Dr. Frederico
Vasconcelos de Carvalho ¿ MM Juiz deDireito da 2ª
Vara Cível, Crime e Execuções Penais da Comarca
de Manga, Estado de Minas Gerais,na forma da Lei,
etc. FAZ SABER aos que o presente Edital, virem
ou dele conhecimento tiverem,que por este Juízo e
Secretaria, processam-se os termos da Ação de Proc.
Retificação de Registrode Imóvel requerida por
ISALINO JOSE PEREIRA, MARIA ALVES
PEREIRA E ALMIRAALVES LEITE, no
PROCESSO nº 5000324-18.2021.8.13.0393, vem
por meio deste edital,CITAR todos os eventuais
interessados, para caso queiram, impugnarem o
pedido inicial no prazode 15(quinze) dias, sob pena
de revelia, com as advertências do art. 335 do CPC a
saber: ¿Nãocontestada a ação presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor¿..
E, paraque chegue ao conhecimento do interessado e
que não possa no futuro alegar ignorância,
expediu-seo presente Edital que será afixado no
lugar de costume e publicado na forma da lei. Dado
e passadonesta cidade e Comarca de Manga, Estado
de Minas Gerais, aos 24 de maio de 2021. Eu,
AlbericeAmaro Belém, Gerente de secretaria o
digitei. Frederico Vasconcelos de Carvalho, Juiz de
Direito.

MANHUAÇU

COMARCA DE MANHUAÇU/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - JUÍZO DE DIREITO DA VARA

CRIMINAL/INFÂNCIA E JUVENTUDE DE
MANHUAÇU/MG. EDITAL DE INTIMAÇÃO
COM PRAZO DE 20 DIAS. O Exmo. Sr. Dr. Marco
Antônio Silva, MM. Juiz de Direito da Vara da
Infância e Juventude, Comarca de Manhuaçu,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos deste edital virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente a menor
L.C.T.F.. brasileiro(a), solteiro(a), nascido aos
21.11.2002, filha de Regina Coeli Teixeira Fuly,
neste ato assistido por seus pais, acima referidos, de
que foi proferida, em 18.12.2020, sentença nos autos
de apuração de Ato Infracional, pelo cometimento
da conduta análoga a prevista nos arts. 33, caput, da
Lei 11343/06, cometida no dia 14.04.2019, processo
nº 0394.19.004366-8, que JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
formulado pelo Ministério Público na representação
de fls. 01R/02R, aplicando ao menor acima referido
a medida socioeducativa de prestação de serviços à
comunidade. E, constando nos autos que o
sentenciado, assim como seus genitores, residem em
lugar incerto e não sabido, é expedido o presente
edital, que será afixado e publicado na forma da lei,
pelo qual fica o mesmo intimado da sentença,
ficando por este ato cientificado do prazo para
interposição de recurso, qual seja, dez dias, nos
termos do art.198, II, do ECA., estando a referida
sentença de fls. 144/145 à disposição nesta
secretaria. Dado e passado nesta cidade e Comarca
de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, aos 26 de
maio de 2021. Eu, Rute Souza Ferreira, Estagiária na
1ª Vara Crime, JIJ e Infância e Juventude, o digitei,
conferi e o subscrevi, por ordem do MM. Juiz de
Direito.
Marco Antônio Silva
Juiz de Direito
Vara da Infância e Juventude

COMARCA DE MANHUAÇU - EDITAL COM O
PRAZO DE 20 DIAS. JUSTIÇA GRATUITA.
SAIBAM todos quantos o presente edital de
INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem
que perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Manhuaçu-MG, corre uma AÇÃO DE EXECUÇÃO
autuada sob o nº 0394.10.007992-7, exequente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS em face de LUCIANO MARCIAL
PINHEIRO. Fica o executado LUCIANO
MARCIAL PINHEIRO, CPF nº 710.357.106-68,
INTIMADO para o recolhimento a importância de
R$ 716,55 (setecentos e dezesseis reais e cinquenta e
cinco centavos) a título de custas, de Taxa
Judiciária, de multa penal e de outras despesas
processuais devidas ao Estado, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição do débito,
acrescido de multa de 10% , em dívida ativa e de
registro no Cadastro Informativo de Inadimplência
em relação à Administração Pública do Estado de
Minas Gerais - CADIN-MG e do protesto
extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa, pela
Advocacia-Geral do Estado - AGE. E para
conhecimento de todos os interessados, ausentes,
incertos, desconhecidos, e principalmente do
interessado, mandou o MM. Juiz expedir o presente
edital que será afixado no lugar de costume e
publicado na forma da Lei publica-se o presente no
"Diário do Judiciário Eletrônico". Manhuaçu-MG,
25 de maio de 2021. Eu, Eliana Guimarães Pacheco.
Oficiala judicial, digitei, Darcimar Alves Caldeira de
Oliveira, Gerente de secretaria _________subscreve,
por determinação_______________ Dr. Vinícius
Dias Paes
MM. Juiz de Direito

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DA
VÍTIMA COM PRAZO DE 15 DIAS
JUÍZO DE DIREITO DA 1ªVARA CRIMINAL,
Infância e Juventude e Precatorias DA COMARCA
DE MANHUAÇU-MG. PROCESSO-CRIME Nº:
0394.14.000962-9
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DA
VÍTIMA CAMILA TAYRINE TEIXEIRA,

brasileira, natural de Manhuaçu, MG, filho de
Cornélia de Souza Teixeira e Jonas Pedro Teixeira,
possuindo residência fixa na época dos fatos e
atualmente em lugar incerto e não sabido.
O Exmo Dr. Marco Antônio Silva, MM. Juiz de
Direito da 1ªVara Criminal, JIJ e Precatórias da
Comarca de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a vítima CAMILA TAYRINE
TEIXEIRA , que no processo-crime
0394.14.000962-9, a que responde nesta Comarca o
réu LUIZ CARLOS CELESTINO, em que é autora a
Justiça Pública, sendo vítima CAMILA TAYRINE
TEIXEIRA, fato ocorrido em 28/01/2014, foi o réu
LUIZ CARLOS CELESTINO, condenado como
incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal,
sendo aplicada ao mesmo a pena privativa de
liberdade de 01(UM) ano , 01(um) mês e 23(vinte e
três) dias de reclusão, regime aberto e 45 dias/multa,
Sendo que a pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direito ,
consistente em A) prestação pecuniária a 01(um)
salário mínimo vigente na época dos fatos e B)
prestação de serviços à comunidade . Como consta
dos autos que a vítima Camila Tayrine Teixeira, está
em lugar incerto e não sabido, mandou o MM. Juiz,
na forma da lei, expedir o presente edital, pelo qual
fica a mesma intimada da referida sentença, edital
este que será publicado e afixado com o prazo de 15
(quinze) dias. Dado e passado nesta cidade de
Manhuaçu, MG, 26 de maio de 2021. Eu, , Cornélio
Gomes da Silva, Oficial Judiciário , o digitei.

Marco Antônio Silva
Juiz de Direito

COMARCA DE MANHUAÇU-MG, JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA COM PRAZO DE 20 DIAS.
Processo-crime n. 394.15.009721-7
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA A
VÍTIMA: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA
COSTA, brasileiro, sem qualificação nos autos,
possuindo residência fixa na época dos fatos,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
O Exmo Dr., MM. Juiz de Direito, Marco Antônio
Silva, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude
da Comarca de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem, especialmente a vítima,
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA no
processo-crime de n.394.15.009721-7, a que
responde como réu FAGNER ALEXANDRE DA
SILVA em que a autora é a Justiça Pública, sendo a
vítima supracitada. Fato ocorrido no dia 17/07/2014.
foi o réu condenado por força do disposto no art.
155, § 2º, caput, do CPP. Fixado as penas
definitivamente em 1(um) ano e 10 (dez) meses de
reclusão, 70 (setenta) dias-multa. Regime aberto
para início de cumprimento da pena. Tudo conforme
sentença de fl. 69/73, nos autos à disposição nesta
secretaria. Como consta dos autos que a vítima
supracitada está em lugar incerto e não sabido,
mandou o MM. Juiz, na forma da lei, expedir o
presente edital, pelo qual fica(m) a(s) mesma(s)
intimada(s) da referida sentença, edital este que será
publicado no DJe e afixado com o prazo de 20 dias,
findo os quais correrá os cinco (05) dias para
apelação. Dado e passado nesta cidade de
Manhuaçu-MG, 26 de maio de 2.021. Eu, Mônica
Pompéia Daher Vieira Pereira, Oficial Judiciário, o
digitei.
Marco Antônio Silva
Juiz de Direito

COMARCA DE MANHUAÇU - MINAS GERAIS
- JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO 90 DIAS -
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DA
RÉ ALCIONA APARECIDA ARAÚJO, brasileira,
natural de Alegre ES, nascida aos 24/04/1987 , filha
de Joanice Maria Araújo Silva, possuindo residência
fixa na época dos fatos e atualmente em lugar
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incerto e não sabido. Exmo. Dr. MARCO
ANTÔNIO SILVA, MM Juiz de Direito da Vara
criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de
Manhuaçu-MG, Estado de Minas Gerais, na forma
da lei, etc. Faz Saber a todos quanto virem o
presente edital ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a ré ALCIONE APARECIDA
ARAÚJO, que no processo-crime
n.0394.18.009852-4, a que a mesma responde em
que é autora a Justiça Pública, sendo vítima a menor
A.C.A, fato ocorrido em 20/10/2018. Foi proferida a
Sentença condenatória em desfavor da ré, pelas
imputações constantes da denúncia no incurso das
sanções do art. 133, §3º, II, do CPB . Sendo a ré
condenada a pena de 01(um) ano, 05(cinco) meses e
28(vinte e oito) dias de detenção no regime aberto .
Mandou o MM. Juiz, na forma da lei, expedir o
presente edital, pelo qual fica o réu intimado da
sentença. Edital este que será publicado e afixado
com o prazo de 90 dias, findo os quais correrá cinco
(05) dias para apelação. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Manhuaçu-MG, aos 26 de
maio de 2021 .Eu,Cornélio Gomes da Silva - Oficial
de Apoio Judicial. Marco Antonio Silva.Juiz de
Direito.

COMARCA DE MANHUAÇU-MG, JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS.
Processo-crime n. 394.19.001501-3
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DO
RÉU: ANDRE HENRIQUE ALVES brasileiro,
nascido em 07/03/1988, filho de Andreia Aparecida
Alves, possuindo residência fixa na época dos fatos,
atualmente em lugar incerto e não sabido.
O Exmo Dr., MM. Juiz de Direito, Marco Antônio
Silva, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude
da Comarca de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem, especialmente o réu,
ANDRE HENRIQUE ALVES no processo-crime de
n. 394.19.001501-3, a que responde como réu
ANDRE HENRIQUE ALVES e vítima
FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA, em que a
autora é a Justiça Pública, sendo o réu
supracitado(a). Fato ocorrido no dia 25/12/2018. foi
o réu por força no art. 386, VII, caput, do CPP,
absolvido, ante a imputação do art. 155, caput, com
incidência do art. 61, II, "h", ambos do CP. Tudo
conforme sentença de fl. 47 e verso, nos autos à
disposição nesta secretaria. Como consta dos autos
que a vítima supracitada está em lugar incerto e não
sabido, mandou o MM. Juiz, na forma da lei, expedir
o presente edital, pelo qual fica(m) a(s) mesma(s)
intimada(s) da referida sentença, edital este que será
publicado no DJe e afixado com o prazo de 60 dias,
findo os quais correrá os cinco (05) dias para
apelação. Dado e passado nesta cidade de
Manhuaçu-MG, 26 de maio de 2.021. Eu, Mônica
Pompéia Daher Vieira Pereira, Oficial Judiciário, o
digitei.
Marco Antônio Silva
Juiz de Direito

COMARCA DE MANHUAÇU-MG, JUSTIÇA
GRATUITA EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA COM PRAZO DE 20 DIAS.
Processo-crime n. 394.19.001501-3
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA A
VÍTIMA: FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA
brasileiro, nascido em 16/07/1943, filho de Jose Luiz
da Silva e Geralda Rosa de Jesus, possuindo
residência fixa na época dos fatos, atualmente em
lugar incerto e não sabido.
O Exmo Dr., MM. Juiz de Direito, Marco Antônio
Silva, da Vara Criminal e da Infância e da Juventude
da Comarca de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quanto virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem, especialmente a vítima,
A FRANCISCO SEBASTIÃO DA SILVA no
processo-crime de n. 394.19.001501-3, a que

responde como réu ANDRE HENRIQUE ALVES
em que a autora é a Justiça Pública, sendo a vítima
supracitada. Fato ocorrido no dia 25/12/2018. foi o
réu por força no art. 386, VII, caput, do CPP,
absolvido, ante a imputação do art. 155, caput, com
incidência do art. 61, II, "h", ambos do CP. Tudo
conforme sentença de fl. 47 e verso, nos autos à
disposição nesta secretaria. Como consta dos autos
que a vítima supracitada está em lugar incerto e não
sabido, mandou o MM. Juiz, na forma da lei, expedir
o presente edital, pelo qual fica(m) a(s) mesma(s)
intimada(s) da referida sentença, edital este que será
publicado no DJe e afixado com o prazo de 20 dias,
findo os quais correrá os cinco (05) dias para
apelação. Dado e passado nesta cidade de
Manhuaçu-MG, 26 de maio de 2.021. Eu, Mônica
Pompéia Daher Vieira Pereira, Oficial Judiciário, o
digitei.
Marco Antônio Silva
Juiz de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MANHUAÇU-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO NO PRAZO DE 45 DIAS. ADV. IRENE
ANNA DE OLIVEIRA BARBOSA, OAB
MG49841. JUSTIÇA GRATUITA. O Exmo. Sr. Dr.
WALTEIR JOSÉ DA SILVA, MM. Juiz de Direito
na 1ª Vara Cível, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a todos quantos o presente edital de citação
e intimação virem ou dele conhecimento tiverem que
perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Manhuaçu-MG, tramita uma Ação de Guarda de
Menores, autuada sob o nº
5003722-09.2017.8.13.0394, requerida por
P.H.D.C., em face de T.P.D.S., brasileira, do lar,
residente e domiciliado em lugar incerto e não
sabido, fica CITADO, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereça defesa, sob pena de presumir-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados na petição
inicial. E para conhecimento de todos os
interessados, ausentes, incertos, desconhecidos, e
principalmente do réu, publica-se o presente edital
no "Diário do Judiciário". Dado e passado nesta
cidade de Manhuaçu, aos 25 dias do mês de Maio do
ano de 2021. Eu , Jaqueline Knupp dos Santos de
Assis, Gerente de Secretaria. Eu, Walteir José da
Silva, Juiz de Direito.

COMARCA DE MANHUAÇU-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO NO PRAZO DE 45 DIAS - ADV.
MARCELO CANDIOTTO FREIRE, OAB
MG104784 e outros - O Exmo. Sr. Dr. WALTEIR
JOSÉ DA SILVA, MM. Juiz de Direito na 1ª Vara
Cível, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos
quantos o presente edital de citação virem ou dele
conhecimento tiverem que perante o Juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Manhuaçu-MG, tramita
uma Ação de Monitória, autuada sob o nº
5003838-49.2016.8.13.0394, requerida por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DAS
VERTENTES DO CAPARAÓ em face do réu MCV
VEÍCULOS LTDA - ME. Fica CITADO o réu MCV
VEÍCULOS LTDA - ME, para no prazo de 15
(quinze) dias, efetuar o pagamento da importância
de R$28.438,17, executar a obrigação de fazer ou de
não fazer ou entregar a coisa, se for o caso,
acrescido em qualquer situação, do pagamento
honorários advocatícios de cinco por cento do valor
atribuído à causa, hipótese em que, pagando, ficará
isento de custas processuais. Fica a parte advertida
de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os
embargos, constituir-se-á de pleno direito o Título
Executivo Judicial, convertendo-se este Mandado
em Mandado Executivo, prosseguindo-se na forma
prevista no Título II do Livro I da Parte Especial do
Código de Processo Civil. E para conhecimento de
todos os interessados, ausentes, incertos,
desconhecidos, e principalmente do réu, publica-se o
presente edital no "Diário do Judiciário". Dado e
passado nesta cidade de Manhuaçu, aos 25 dias do
mês de Maio do ano de 2021. Eu , Jaqueline Knupp
dos Santos de Assis, Gerente de Secretaria. Eu,

Walteir José da Silva, Juiz de Direito.

COMARCA DE MANHUAÇU-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO NO PRAZO DE 45 DIAS - ADV.
VALDINEI LOPES DO CARMOS, OAB
MG135359 e outros - O Exmo. Sr. Dr. WALTEIR
JOSÉ DA SILVA, MM. Juiz de Direito na 1ª Vara
Cível, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos
quantos o presente edital de citação virem ou dele
conhecimento tiverem que perante o Juízo da 1ª
Vara Cível da Comarca de Manhuaçu-MG, tramita
uma Ação de Monitória, autuada sob o nº
5002964-64.2016.8.13.0394, requerida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DA ZONA DA MATA DE MINAS
LTDA - SICOOB CREDILIVRE em face do réu
PABLO LAS CASAS E SILVA FERES. Fica
CITADO o réu PABLO LAS CASAS E SILVA
PERES, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o
pagamento da importância de R$3.476,32, executar
a obrigação de fazer ou de não fazer ou entregar a
coisa, se for o caso, acrescido em qualquer situação,
do pagamento honorários advocatícios de cinco por
cento do valor atribuído à causa, hipótese em que,
pagando, ficará isento de custas processuais. Fica a
parte advertida de que não sendo embargada a ação
ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno
direito o Título Executivo Judicial, convertendo-se
este Mandado em Mandado Executivo,
prosseguindo-se na forma prevista no Título II do
Livro I da Parte Especial do Código de Processo
Civil. E para conhecimento de todos os interessados,
ausentes, incertos, desconhecidos, e principalmente
do réu, publica-se o presente edital no "Diário do
Judiciário". Dado e passado nesta cidade de
Manhuaçu, aos 25 dias do mês de Maio do ano de
2021. Eu , Jaqueline Knupp dos Santos de Assis,
Gerente de Secretaria. Eu, Walteir José da Silva,
Juiz de Direito.

COMARCA DE MANHUAÇU-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO NO PRAZO DE 45 DIAS - ADV.
MARLON DA SILVA FIGUEIRA, OAB RJ152763
- O Exmo. Sr. Dr. WALTEIR JOSÉ DA SILVA,
MM. Juiz de Direito na 1ª Vara Cível, na forma da
Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
edital de citação virem ou dele conhecimento
tiverem que perante o Juízo da 1ª Vara Cível da
Comarca de Manhuaçu-MG, tramita uma Ação de
Monitória, autuada sob o nº
5000436-23.2017.8.13.0394, requerida por AUTO
POSTO BOM VIAGEM LTDA em face do réu
D'CALDAS TRANSPORTES LTDA - ME. Fica
CITADO o réu D'CALDAS TRANSPORTES
LTDA - ME, na pessoa também do Sr. JOÃO
CALDAS, sócio, para no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o pagamento da importância de R$75.046,83,
executar a obrigação de fazer ou de não fazer ou
entregar a coisa, se for o caso, acrescido em
qualquer situação, do pagamento honorários
advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à
causa, hipótese em que, pagando, ficará isento de
custas processuais. Fica a parte advertida de que não
sendo embargada a ação ou rejeitados os embargos,
constituir-se-á de pleno direito o Título Executivo
Judicial, convertendo-se este Mandado em Mandado
Executivo, prosseguindo-se na forma prevista no
Título II do Livro I da Parte Especial do Código de
Processo Civil. E para conhecimento de todos os
interessados, ausentes, incertos, desconhecidos, e
principalmente do réu, publica-se o presente edital
no "Diário do Judiciário". Dado e passado nesta
cidade de Manhuaçu, aos 25 dias do mês de Maio do
ano de 2021. Eu , Jaqueline Knupp dos Santos de
Assis, Gerente de Secretaria. Eu, Walteir José da
Silva, Juiz de Direito.

COMARCA DE MANHUAÇU-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO NO PRAZO DE 20 DIAS. ADV.
MATEUS DE OLIVEIRA ROSA, OAB/MG
138491. JUSTIÇA GRATUITA. O Exmo. Sr. Dr.
WALTEIR JOSÉ DA SILVA, MM. Juiz de Direito
na 1ª Vara Cível, na forma da Lei, etc... FAZ
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SABER a todos quantos o presente edital de citação
e intimação virem ou dele conhecimento tiverem que
perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de
Manhuaçu-MG, tramita uma Ação de Alimentos
com Pedido Liminar de Fixação de Alimentos
Provisórios, autuada sob o nº
5001895-26.2018.8.13.0394, requerida por A. G. D.
S. G., em face de W. J. G., brasileiro, pintor,
residente e domiciliado em lugar incerto e não
sabido, fica CITADO, para, no prazo de 15 (quinze)
dias, ofereça defesa, sob pena de presumir-se aceitos
como verdadeiros os fatos articulados na petição
inicial. Fixo a título de alimentos provisórios
mensais o montante correspondente a 30% (trinta
por cento) do salário mínimo em vigor. Fica a parte
executada desde já intimada a pagar as parcelas
alimentares que se vencerem no curso da execução,
nos termos do artigo 911 do CPC. E para
conhecimento de todos os interessados, ausentes,
incertos, desconhecidos, e principalmente do réu,
publica-se o presente edital no "Diário do
Judiciário". Dado e passado nesta cidade de
Manhuaçu, aos 25 dias do mês de Maio do ano de
2021. Eu , Jaqueline Knupp dos Santos de Assis,
Gerente de Secretaria. Eu, Walteir José da Silva,
Juiz de Direito.

COMARCA DE MANHUAÇU - EDITAL COM O
PRAZO DE 20 DIAS- SAIBAM todos quantos o
presente edital de citação virem ou dele
conhecimento tiverem que perante o Juízo da 2ª
Vara Cível da Comarca de Manhuaçu-MG, corre
uma ação de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZAÇÃO autuada sob o nº
,5001815-67.2015.8.13.0394 requerida por
WALTER VARGAS JUNIOR, brasileiro, casado,
empresário em face de APL PISCINAS DE
MURIAÉ LTDA-M.E. - PISCINAS IGUI, inscrita
no CNPJ sob o nº. 18.052.537/0001-05. Fica,
portanto, APL PISCINAS DE MURIAÉ
LTDA-M.E. - PISCINAS IGUI, atualmente em local
incerto e não sabido, CITADA da ação
supramencionada, cuja petição inicial e despacho
encontram-se à disposição nesta secretaria, para
querendo, contestar o pedido nos 15 dias seguintes
ao prazo de fluição do presente edital, ficando deste
já advertido de que será nomeado curador especial
em caso de revelia, conforme art.257, inciso IV do
CPC. E para conhecimento de todos os interessados,
ausentes, incertos, desconhecidos, e principalmente
do interessado, mandou o MM. Juiz expedir o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da Lei". Manhuaçu-MG, 26 de
maio de 2021. Eu, Eliana Guimarães Pacheco.
Oficiala judicial, digitei, Darcimar Alves Caldeira de
Oliveira, Gerente de Secretaria_________subscreve,
por determinação _____________
Dr. Vinícius Dias Paes
MM. Juiz de Direito

MANHUMIRIM

COMARCA DE MANHUMIRIM - Justiça de 1ª
Instância -Secretaria da 2ª Vara - Prazo do Edital: 20
(vinte) dias - Processo nº: 0395 20 000526-6.
Intimação da Sentença Judicial que deferiu as
medidas protetivas requeridas por Cleidilaine
Rodrigues de Sousa em desfavor de Gilsinei Gomes
da Silva. A Drª. Rafaella Amaral de Oliveira, MMª.
Juíza de Direito na 2ª Vara da Comarca de
Manhumirim, Estado de Minas Gerais, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou conhecimento dele tiverem, que foi
proferida SENTENÇA que mantém as medidas
protetivas já deferidas em sede liminar pelo prazo de
01 ano. INTIMA GILSINEI GOMES DA SILVA,
filho de Maria das Graças Silva e Itamar Gomes da
Silva, natural de Manhumirim, nascido aos
27/10/1983 e determina o cumprimento das medidas
protetivas já deferidas em sede liminar, mantidas
pelo prazo de 01 ano. Como o requerido não foi
encontrado para a intimação pessoal, e uma vez que
encontra-se em local incerto e não sabido, fica

intimado, pelo presente Edital. E, para conhecimento
de todos, será este afixado no saguão do Fórum
desta Comarca, sito na Av. Teófilo Tostes, 143,
Centro. Manhumirim, 26/05/2021. Eu, Rosane da
Silva Cúrcio, Oficial de Apoio Judicial, o digitei.
Drª. Rafaella Amaral de Oliveira, MMª Juíza de
Direito.

MANTENA

Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e
Execuções Penais da Comarca de Mantena - MG -
JUSTIÇA GRATUITA - Prazo do Edital: 15
(quinze) dias - Edital de CITAÇÃO da parte ré
JOSÉ REGINALDO DOS SANTOS RIBEIRO,
brasileiro, nascido em 26/03/1978, natural de
Ferros/MG, filho de Raimunda dos Santos Ribeiro e
José Geraldo Ribeiro, residente e domiciliado em
local incerto e não sabido. O Dr. David Miranda
Barroso, MM. Juiz de Direito, da 1ª Vara da
Comarca de Mantena - MG, na forma da Lei, etc...,
FAZ SABER, aos que virem ou tomarem
conhecimento do presente edital, que neste Juízo
tramita uma Ação Penal Pública (Processo n.º
0029979-19.2018.8.13.0396) promovida pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
contra a pessoa de acima qualificado JOSÉ
REGINALDO DOS SANTOS RIBEIRO, sendo
denunciado nos ternos do art. 168, caput, do CP. E
constando nos autos do processo de número em
epígrafe, que o denunciado atualmente se encontra
em local incerto e não sabido, é o presente para
promover a CITAÇÃO da parte acusada acima
descrita, dos termos da denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual, bem como para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. A parte acusada deverá apresentar a
sua defesa através de advogado constituído. Na
hipótese de não ter condições financeiras de
contratar advogado, declarada expressamente essa
situação, isso ensejará a nomeação de Defensor
Público ou dativo para sua defesa. E, para que
ninguém possa alegar ignorância mandou o MM.
Juiz, expedir o presente que será publicado no Diário
Eletrônico do TJMG na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Mantena/MG.,
aos 26 de maio de 2021. Viviane Martins Pena,
Escrivã Judicial, mandou digitar, subscreve por
ordem do MM. Juiz.
VIVIANE MARTINS PENA
Escrivã Judicial

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MANTENA - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE
SENTENÇA - DECLARAÇÃO DE DIVORCIO - 1ª
VARA DA COMARCA DE MANTENA-MG - 1ª
Publicação - Processo nº
5000647-14.2021.8.13.0396 - O Dr. David Miranda
Barroso, MM. Juiz de Direito em exercício na
Secretaria da 1ª Vara da Comarca de Mantena, em
pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc#
FAZ SABER aos que virem ou dele conhecimento
tiverem, expedido nos autos de Ação de
Procedimento Ordinário - Divórcio Litigioso em que
é parte Requerente: Leila Chiosini Simoes Boges e
parte Requerida: Vinicius Nunes Gomes. Pelo
presente INTIMA: VINICIUS NUNES GOMES,
acerca da sentença de ID 3170116396 e datada de
21/04/2021, na qual foi decretada o DIVORCIO
entre LEILA CHIOSINI SIMOES BORGES,
brasileira, inscrita no CPF nº 094.485.686-14 e no
RG sob o n° MG-16.208.651, e VINICIUS NUNES
GOMES, brasileiro, portador do CPF nº
420.914.348-09, e declarada dissolvida a sociedade
conjugal. E para conhecimento de todos mandou
expedir este Edital que será publicado no Diário

Oficial na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Mantena/MG., aos 26 de Maio
de 2021. Viviane Martins Pena, Escrivã Judicial,
mandou digitar, subscreve por ordem do MM. Juiz.

EDITAL DE CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA -
PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS - 1ª VARA DA
COMARCA DE MANTENA - MG - AÇÃO DE
USUCAMPIÃO, processo nº
5002144-97.2020.8.13.0396. Requerente: Leandro
Dias Teixeira, CPF: 089.773.236-73. O Dr. David
Miranda barroso, MM. Juiz de Direito da Secretaria
da 1ª Vara, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da Lei, etc..., FAZ SABER aos que virem ou
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos
acima referido. Pelo presente CITA EVENTUAIS
INTERESSADOS (TERCEIROS), para todos os
termos da Ação e para querendo contestá-la no prazo
de 15 (quinze) dias sob pena de revelia, que fluíra a
partir do término do prazo do edital. Não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para
que ninguém possa alegar ignorância mandou
expedir o presente que será publicado no Diário
Oficial na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Mantena/MG., aos 26 de Maio
de 2021. Eu, Viviane Martins Pena, Escrivã Judicial,
mandei digitar e subscrevo por ordem do MM. Juiz.

MARTINHO CAMPOS

COMARCA DE MARTINHO CAMPOS - MG -
EXPEDIENTE JUDICIÁRIO - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
CRIMINAL - PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.
O Exmo. Sr. DR. MAURÍCIO DA CRUZ
ROSSATO, MM. Juiz de Direito da Vara Única
desta Comarca de Martinho Campos/MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, com o prazo
de 60 (sessenta) dias, que por este Edital, expedido
nos autos sob o nº 0014756-96.2018.8.13.0405,
movido pela Justiça Pública, contra o réu WEBERT
RIBEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, natural de
Martinho Campos/MG, nascido aos 29/10/1989,
filho de Marlene Silvério Ribeiro e Daniel
Rodrigues de Almeida, RG nº 16.628.401 SSP/MG;
residente, à época do crime, na Rua Quarenta e
Nove, nº 326, Bairro Lagoa dos Buritis, Martinho
Campos/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido, crime praticado em 01/04/2016, devidamente
INTIMADO da Sentença proferida por este Juízo em
data de 17/07/2020, publicada aos 30/07/2020, que
declarou extinta a punibilidade do acusado
WEBERT RIBEIRO DE ALMEIDA, reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, com fundamento
no artigo 107, IV do Código Penal. E, para
conhecimento de todos, principalmente dos acusados
será este afixado no saguão do Fórum local. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Martinho
Campos/MG, aos 25 de maio de 2021. Eu, Junaia
Gonçalves - Escrivã, o mandei digitar e subscrevo.
O MM. Juiz: Dr. MAURÍCIO DA CRUZ
ROSSATO

MATEUS LEME

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5002504-96.2020.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de MARCO AURÉLIODOS
SANTOS, brasileiro, solteiro, leiturista, portador do
RG MG-10.965.110 SSP/MG, inscritono CPF sob o
nº 040.405.236-36residente e domiciliado na Rua
Mateus Leme, n. 401, Distrito de Sítio Novo,
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Mateus Leme,MG, foi requerido ação de usucapião.
Processo nº 5002504-96.2020.8.13.0407, do imóvel
situadona Rua Mateus Leme, n. 401 ,Distrito de
Sítio Novo, Mateus Leme, MG,com área de
269,00m2(duzentos e sessenta e novemetros
quadrados, nela edificada uma casa com 29,00m2
(vinte e novemetros quadrados), dividida em quarto,
cozinha, banheiro e área de serviço, com limites e
confrontações, tendo o prazo de 15 dias para
contestação, ficando ciente, de que não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Nada mais. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
publicado o presente na forma usual. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 26/05/21. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG.
0039663-76.2011.8.13.0407 1ª Vara. Edital de
Citação com o prazo de 20 dias. A Dra. Karina
Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito desta
Comarca de Mateus Leme MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados
e especialmente LUCIANO NONATO CÉSAR,
com endereço incerto e não sabido, para citá-lo (a)
da ação USUCAPIÃO, processo Nº
0039663-76.2011.8.13.0407, requerida por AILTON
NUNES BARROSO E RUTE CANTÃO DE
BARROS NUNES com endereço na Rua /nova I, nº
210, B, Cidade Nova III, Juatuba/MG, para
querendo contestar no prazo legal (15 dias). Não
sendo contestada, presumir-se-ão, aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, art. 344
do CPC. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de
Mateus Leme, aos 26 de maio de 2021. Eu, Jorge
Fares de Oliveira, Escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. O MM Juiz de Direito, Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG.
0042914-29.2016.8.13.0407 1ª Vara. Edital de
Citação com o prazo de 20 dias. A Dra. Karina
Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito desta
Comarca de Mateus Leme MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados
e especialmente ESPÓLIO DE VANESSA PINTO
FERREIRA, representado por sua inventariante
Cristina Ferreira Pinto com endereço incerto e não
sabido, para citá-lo (a) da ação USUCAPIÃO,
processo Nº 0042914-29.2016.8.13.0407, requerida
por MARIA DAS MERCES SANTOS MOREIRA e
ARAMY DA CONCEIÇÃO MOREIRA, residentes
na Rua Antônio Nascimento, n] 186, Cidade Nova
IV, Juatuba/Mg, para querendo contestar no prazo
legal (15 dias). Não sendo contestada,
presumir-se-ão, aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, art. 344 do CPC. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade de Mateus Leme, aos
26 de maio de 2021. Eu, Jorge Fares de Oliveira,
Escrivão Judicial, o digitei, subscrevi e o assino. O
MM Juiz de Direito, Dra. Karina Veloso Gangana
Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG.
00062794-12.2013.8.13.0407 1ª Vara. Edital de
Citação com o prazo de 20 dias. A Dra. Karina
Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito desta
Comarca de Mateus Leme MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados
e especialmente HERDEIROS DE ANITA
DOMINGOS PEREIRA, com endereço incerto e
não sabido, para citá-lo (a) da ação USUCAPIÃO,
processo Nº 0062794-12.2013.8.13.0407, requerida
por MODESTO ANTÔNIO DE ALMEIDA e
SUELY MARIA FERREIRA SCARPELLI,
residentes na Rua João Bernardo, nº 678, B, Atalaia,
Mateus Leme para querendo contestar no prazo legal
(15 dias). Não sendo contestada, presumir-se-ão,

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, art. 344 do CPC. Cumpra-se. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 26 de maio de
2021. Eu, Jorge Fares de Oliveira, Escrivão Judicial,
o digitei, subscrevi e o assino. O MM Juiz de
Direito, Dra. Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG.
0064183-61.2015.8.13.0407 1ª Vara. Edital de
Citação com o prazo de 20 dias. A Dra. Karina
Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito desta
Comarca de Mateus Leme MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados
e especialmente JONAS FERNANDES
COMISSÁRIO e JUDITH FERNANDES
COMISSÁRIO, com endereço incerto e não sabido,
para citá-lo (a) da ação USUCAPIÃO, processo Nº
0064183-61.2015.8.13.0407, requerida por MARIA
MADALENA DE SOUZA e JOSÉ AFONSO DE
SOUZA, residentes na Rua Getúlio Vargas. Nº 511,
Canaã, Juatuba para querendo contestar no prazo
legal (15 dias). Não sendo contestada,
presumir-se-ão, aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, art. 344 do CPC. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade de Mateus Leme, aos
26 de maio de 2021. Eu, Jorge Fares de Oliveira,
Escrivão Judicial, o digitei, subscrevi e o assino. O
MM Juiz de Direito, Dra. Karina Veloso Gangana
Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5002118-66.2020.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de SILVANA PINHEIRO
REIS, filha de Joubert Reis e Maria Aparecida
Pinheiro Reis, brasileira, divorciada, funcionária
publica aposentada, portadora da RG- MG-
2.341.643 - SSP/MG e CPF de nº 525.883.436-00,
residente e domiciliada na Rua Thomaz Gonzaga, nº
430, Zona Rural, Juatuba-MG, CEP: 35.675-000, foi
requerido ação de usucapião. Processo nº
5002118-66.2020.8.13.0407, do imóvel constituído
com a área rural de 789,00 m², (setecentos e oitenta
e nove metros) quadrados, ou seja, 0,0789 ha,
localizado na Rua Thomaz Gonzaga, nº 430, Zona
Rural, em Juatuba-MG e nele edificado um imóvel
residencial e um galpão , com limites e
confrontações, tendo o prazo de 15 dias para
contestação, ficando ciente, de que não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Nada mais. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
publicado o presente na forma usual. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 26/05/21. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG. 1ª Vara.
Processo nº 030575-09.2014.8.13.0407. Edital de
Citação com o prazo de 20 dias. A Dra. Karina
Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito desta
Comarca de Mateus Leme MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados
e especialmente WELLINGTON CHARLE
SILVEIRA SOUSA, com endereço incerto e não
sabido, para citá-lo (a) da ação de ALIMENTOS,
processo Nº 030575-09.2014.8.13.0407, requerida
por ANA CLARA NORONHA SILVEIRA SOUZA
e WESLLEY KAIQUE NORONHA SILVEIRA
SOUZA, menores representado por sua genitora
ROSILENE NORONHA DE PAULA, brasileira, do
lar, CPF 104.574.166-37, RG MG-16.363.174,
residentes à Avenida A, nº 69, Samambaia II, em
Juatuba/MG, e para, no prazo de 03 (três) dias,

efetuar o pagamento do débito alimentar apurado em
liquidação no valor de R$858,60 (um mil, duzentos
e quarenta e cinco reais), ou provar que o fez ou
justificar a impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de
protesto da dívida e decretação de sua PRISÃO civil,
nos termos, do art. 528, do NCPC. Além daquelas
que porventura vencerem durante o processo de
execução. querendo contestar no prazo legal (15
dias). Não sendo contestada, presumir-se,-ão, aceitos
como verdadeiros os fatos articulados na inicial, art.
528 do CPC. Cumpra-se. Dado e passado nesta
cidade de Mateus Leme, aos 26 de maio de 2021.
Eu, Jorge Fares de Oliveira, Escrivão Judicial, o
digitei, subscrevi e o assino. A MM. Juíza de
Direito, Dra. Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG.
0010747-56.2016.8.13.0407 1ª Vara. Edital de
Citação com o prazo de 20 dias. A Dra. Karina
Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito desta
Comarca de Mateus Leme MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados
e especialmente FIVA EMPREENDIMENTOS com
endereço incerto e não sabido, para citá-lo (a) da
ação OUTORGA DE ESCRITURA, processo Nº
0010747-56.2016.8.13.0407, requerida por AILTON
DIAS DA SILVA e CLÁUDIO DIAS DA SILVA
FILHO com endereço na Rua Milton Dias, nº 233,
Jardim Vitória CEP 31.97-230, para querendo
contestar no prazo legal (15 dias). Não sendo
contestada, presumir-se-ão, aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, art. 344
do CPC. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de
Mateus Leme, aos 26 de maio de 2021. Eu, Jorge
Fares de Oliveira, Escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. O MM Juiz de Direito, Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG.
0063076-45.2016.8.13.0407 1ª Vara. Edital de
Citação com o prazo de 20 dias. A Dra. Karina
Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito desta
Comarca de Mateus Leme MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, terceiros interessados
e especialmente ANA MÁGDA DE MACEDO com
endereço incerto e não sabido, para citá-lo (a) da
ação USUCAPIÃO processo Nº
0063076-45.2016.8.13.0407, requerida por JOSÉ
LEMES BESSA e VIVIANE CRISTINA DA
SILVA BESSA com endereço na Rua Geraldo
Deiró, nº 429, Vale dos Araçás, para querendo
contestar no prazo legal (15 dias). Não sendo
contestada, presumir-se-ão, aceitos como
verdadeiros os fatos articulados na inicial, art. 344
do CPC. Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de
Mateus Leme, aos 26 de maio de 2021. Eu, Jorge
Fares de Oliveira, Escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. O MM Juiz de Direito, Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

MESQUITA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MESQUITA/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. O Exmo. Sr. Dr.
Rafael Drumond de Lima, Juiz de Direito da
Comarca de Mesquita, Estado de Minas Gerais, em
pleno exercício de seu cargo, na forma da Lei, etc.
Faz saber aos que virem o presente edital, ou dele
notícia tiverem que, por este Juízo, com sede na
Praça Benedito Valadares, nº 200, tem andamento o
processo n° 5000377-92.2019.8.13.0417
Procedimento Comum Cível, requerido por Sérgio
Carlos Faustino, brasileiro, casado, auxiliar de obra,
inscrita no RG 10-.980.425, CPF: 041.007.056-46,
residente e domiciliado na Rua Araras, n° 45, centro,
Braúnas, em face de Integral Factoring LTDA,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ
03.150.834/0001-71, a qual foi declarada revel,
tendo posteriormente sido condenada ao pagamento
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de custas e despesas processuais, visto ter sido
vencida na maior parte dos pedidos. Desse modo,
fica a Integral Factoring LTDA intimada para
efetuar o pagamento das custas finais no valor de R$
892,66 (oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e
seis centavos). E para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente
edital que será publicado na forma da Lei e afixado
no saguão do Fórum local. Dada e passado, nesta
cidade e comarca de Mesquita aos 25 de maio de
2021. Eu, Ubirajara de Meireles Marinho, Gerente
de Secretaria, o digitei e assino, por ordem do MM
Juiz.

COMARCA DE MESQUITA-MG - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE
SENTENÇA DECLARATÓRIA DA
INTERDIÇÃO DE HILDA RODRIGUES - PRAZO
30 DIAS. O Exmo. Sr. Dr. Rafael Drumond de
Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Mesquita,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o
presente edital, com prazo de 30 dias, virem ou dele
conhecimento tiverem, que se processa, perante este
Juízo, ação de interdição nº
0004877-29.2018.8.13.0417, de HILDA
RODRIGUES, requerida por Vilma Maria de Jesus,
e que, atendendo às provas constantes dos autos, por
sentença proferida em 22/01/2021, foi decretada a
interdição de HILDA RODRIGUES, brasileira,
solteira, inscrita no CPF n° 046.273.536-26, filha de
Manoel Paulo Rodrigues e Ana José de Jesus,
residente na Rua Paralela UM, n° 158, Barra
Grande, Mesquita/MG,, por ter sido julgado incapaz
de exercer pessoalmente os atos de sua vida civil,
sendo-lhe nomeado curadora a requerente, VILMA
MARIA DE JESUS, brasileira, do lar, solteira,
inscrita no CPF n° 059.163.466-42, RG n°
13.892.591, filha de Manoel Paulo Rodrigues e Ana
José de Jesus, residente na Rua Paralela Um, n° 158,
Barra Grande, Mesquita/MG. E para conhecimento
de todos mandou o MM. Juiz expedir-se o presente
edital que será publicado pela Imprensa Oficial, por
3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, e
afixado no saguão do Fórum local. Dada e passado,
nesta cidade e comarca de Mesquita aos 26 de maio
de 2021. Eu, Ubirajara de Meireles Marinho,
Gerente de Secretaria, o digitei e assino, por ordem
do MM Juiz.
Ubirajara de Meireles Marinho
Gerente de Secretaria, de ordem do(a) Juiz(a) de
Direito
*Assinado eletronicamente*

MONTE CARMELO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MONTE CARMELO /
SECRETARIA DA 1ª VARA - EDITAL DE
CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. SAIBAM todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo e
Secretaria da 1ª Vara tramitam os autos eletrônicos
ADOÇÃO C/C PERDA/DESTITUIÇÃO PODER
FAMILIAR, processo n.º
5002608-16.2020.8.13.0431, requerido por TIAGO
BRUNO DE OLIVEIRA e RENATA ANDRADE
DOS REIS em desfavor de GILCIANE SOARES
DE OLIVEIRA e GUILHERME ANTÔNIO DA
SILVA, este último em local incerto e não sabido e
sem qualificação nos autos. E constando dos autos
que o requerido GUILHERME ANTÔNIO DA
SILVA encontra-se atualmente em lugar incerto e
não sabido, é o presente para CITÁ-LO para tomar
conhecimento da presente ação, e querendo
apresentar defesa no prazo legal, seguintes ao prazo
de fruição do presente edital, com as advertências do
artigo 344 do CPC, a saber: "Se o réu não contestar a
ação, será considerado revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor (art. 344 do CPC)." Para conhecimento de
todos, especialmente de GUILHERME ANTÔNIO
DA SILVA, publica-se o presente no Diário do

Judiciário e uma cópia encontra-se afixada no átrio
do Fórum. Monte Carmelo (MG), 26 (vinte e seis)
de maio do ano de 2021. Eu, MARIANA
LUCINDO, Oficial de Apoio Judicial D, o digitei.
PATRÍCIA PERES DE ACLÂNTARA IZAC,
Gerente de Secretaria da 1ª Vara. TAINÁ
SILVEIRA CRUVINEL, Juíza de Direito da 1ª
Vara.

MONTES CLAROS

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MONTES CLAROS/MG -
SECRETARIA DO JUÍZO DA TERCEIRA VARA
CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO DE AUSENTES -
JUSTIÇA GRATUITA - O Exmo. Sr. Dr. Nilton
José Gomes Junior, MM. Juiz de Direito da Terceira
Vara Cível da Comarca de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, na forma da lei, etc. Pelo presente
edital, expedido com o prazo de 30 (trinta) dias,
contados de sua primeira publicação, CITA-SE a
todos os eventuais interessados que se encontram em
lugar incerto e não sabido, para, querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, após o decurso do prazo deste
edital, sob pena de revelia, contestar (em) a AÇÃO
DE USUCAPIÃO ajuizada por MARIA DE
FÁTIMA FERREIRA SILVA, por meio de seu
advogado, Dr. Bruno Leopoldo Silveira, OAB/MG
139.344, processo nº 5014730-60.2017.8.13.0433,
em curso pelo Juízo e Secretaria da Terceira Vara
Cível da Comarca de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, que tem por objetivo usucapir o
imóvel consistente situado à Rua R, nº 60 CS, bairro
Conjunto José Carlos Vale de Lima, CEP
39.402-354, nesta cidade de Montes Claros, lote nº
06, da quadra nº 19, com área igual a 200 m²,
matrícula nº 18.750 do 1º Cartório de Registro de
Imóveis desta comarca. O imóvel limita pelo lado
esquerdo com o imóvel localizado na Rua Raul
Soares, nº 50, Bairro Conjunto José Carlos Vale de
Lima, de propriedade de Carlos Guilherme Cordeiro
da Silva; pelo lado direito com o imóvel localizado
na Rua Raul Soares, nº 70, bairro Conjunto José
Carlos Vale de Lima, de propriedade de Renan
Augusto Lourenço Oliveira e pelo fundo com o
imóvel localizado na rua Tuca Silveira, nº 59,
Conjunto José Carlos Vale de Lima, de propriedade
de Clarice Nogueira Silva Reis. Fica(m) o(s)
citando(s) informado(s) de que a Secretaria do Juízo
da Terceira Vara Cível funciona no Edifício do
Fórum "Gonçalves Chaves", sito na Rua Raimundo
Penalva, nº 70, Vila Guilhermina, nesta cidade de
Montes Claros/MG. ADVERTÊNCIA: Não sendo
contestada a ação, reputar-se-ão como verdadeiros
os fatos afirmados pela parte autora. Para
conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital que será afixado no local de costume
e publicado na forma da lei. Montes Claros, 20 de
maio de 2021. Vanessa Passos de Souza, Oficial de
Apoio Judicial, o digitei. Luciana A. Martins Lafetá,
Escrivã Judicial, o conferi.
NILTON JOSÉ GOMES JUNIOR
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível

MURIAÉ

COMARCA DE MURIAÉ - MG. EDITAL DE
INTIMAÇÃO. SECRETARIA DA VARA
CRIMINAL. JUSTIÇA GRATUITA - PROCESSO
N. 0439.20.0020188-8 Prazo de 5 (quinze) dias. A
Drª Michelle Felipe Camarinha de Almeida, MMª.
Juíza de Direito da Vara Criminal da comarca de
Muriaé, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, extraído dos autos da
AÇÃO PENAL em que é autora a Justiça Pública e
réu Leonardo Cheque de Melo, incurso nas sanções
do art. 121, §2°, I, III e IV c/c. Art.14, II, ambos do
Código Penal. Expediu-se o presente Edital pelo
qual intima a pessoa acima mencionada a
comparecer em Audiência de instrução e julgamento
no dia 09/06/2021 às 14h30m, no Fórum Tabelião

Pacheco de Medeiros, Muriaé/MG. E, para
conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente Edital, que será afixado no local de costume
e publicado pela Imprensa Oficial do Estado, na
forma da Lei. Dado e Passado, nesta cidade de
Muriaé, Estado de Minas Gerais, aos 26 /05/2021.
Eu, (as) z, Oficial de Apoio Judicial - o digitei e
subscrevo. (as) Michelle Felipe Camarinha de
Almeida, Juíza de Direito .

MUZAMBINHO

COMARCA DE MUZAMBINHO (MG) - EDITAL
INTERDIÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA,
PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS. O Exmo. Sr. Dr.
Flávio Umberto Moura Schmidt, MM. Juiz de
Direito da Comarca de Muzambinho, Estado de
Minas Gerais, no exercício de seu cargo, na forma
da Lei, etc.. FAZ SABER a todos virem o presente
edital ou dele conhecimento tiverem, que tramita por
este Juízo e Secretaria civil, uma Ação de
Substituição de Curatela, registrada sob Nº
0025419-93.2018.8.13.0441, ajuizada por
AMARILDO MESSIAS BENEDITO, brasileiro,
casado, produtor rural, portador do CPF nº
539.095.426-20 e do RG nº M 3.025.112, residente e
domiciliado no Sítio Manda Saia, Bairro Moçambo,
Zona Rural de Muzambinho/MG, CEP: 37890-000,
representado por seu procurador Dr Gilda Gonçalves
de Melo, inscrita na OAB/MG nº 151215 em face de
ARMANDO CRUZ BENEDITO,brasileiro, solteiro,
sem profissão, portador do CPF n° 046.895.846-05,
residente e domiciliado no Sítio Manda Saia, Bairro
Moçambo, Zona Rural de Muzambinho- MG, CEP:
37890-000, tendo às fls.44 , o MM. Juiz proferido
sentença, julgando procedente o pedido para nomear
o requerente AMARILDO MESSIAS BENEDITO,
como curador de ARMANDO CRUZ BENEDITO
em substituição à Grace Del Valle Emerenciano. Em
obediência ao disposto no artigo 9º, inciso III, do
Código Civil e, para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, MANDOU o MM. Juiz que
expedisse o presente Edital que será afixado no lugar
público de costume do fórum e publicado por 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, pela
Imprensa Oficial. Nada mais. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Muzambinho/MG, aos 18 de
abril de 2018. Eu, _________________ Sandra
Mara Bócoli Silva, Escrivã Judicial , o assino por
ordem do MM. Juiz.

NANUQUE

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE NANUQUE (MG) -
JUSTIÇA DE 2ª ENTRÂNCIA. COMARCA DE
NANUQUE(MG) - SECRETARIA DA 1ª VARA.
Edital de Citação com o prazo de 20 (Vinte) dias.
FEITO Nº 0039580.05.2018.8.13.0443 - JUSTIÇA
GRATUITA. O Dr. THALES FLORES TAIPINA,
MM. Juiz de Direito desta Comarca de Nanuque,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc... O
MM. Juiz de Direito em exercício nesta Vara, FAZ
SABER aos que o presente EDITAL virem ou dele
conhecimento tiverem que, por este Juízo e Primeira
Secretaria tramita uma Ação de GUARDA em
relação ao menor D.S.B movida pelo Ministério
Público em desfavor de DAVI GONÇALVES
BENFICA e LEIDIANE SILVA DOS SANTOS,
brasileira, filha de Edvaldo Anacleto dos Santos e
Laurita da Silva Oliveira, e consta dos autos que esta
última, encontra-se em local incerto e não sabido,
determinou na melhor forma de direito, passar o
presente Edital, pelo qual CITA a requerida
LEIDIANE SILVA DOS SANTOS, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta por
escrito à ação que contra ela foi proposta. E, para
conhecimento de todos, será este publicado no
Diário Oficial e afixado no saguão do Fórum desta
Cidade, na forma da Lei. Dado e passado na Cidade
e Comarca de Nanuque, Estado de Minas Gerais, aos
26 de maio de 2021. Eu........(Lorena Lima de
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Oliviera) , o digitei por ordem do MM. JUIZ DE
DIREITO______(Dr.Thales Flores Taipina)

NATÉRCIA

COMARCA DE NATÉRCIA-MG. - EDITAL DE
CITAÇÃO COM O PRAZO DE QUINZE (15)
DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - O DR. RENATO
POLIDO PEREIRA, JUIZ DE DIREITO DESTA
COMARCA DE NATÉRCIA-MG, NA FORMA
DA LEI, ETC. - FAZ SABER FAZ SABER a todos
quantos o presente edital com prazo de quinze (15)
dias virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente o denunciado JOSÉ MAGNO DE
OLIVEIRA, brasileiro, separado judicialmente,
motorista, natural de Guaraciaba-MG, nascido aos
11/04/1954, filho de Madalena Alves de Oliveira e
Sebastião Oliveira Sobrinho, atualmente residente e
domiciliado em lugar incerto e não sabido; que por
este juízo e secretaria tramita os autos nº
0001257-25.2018.8.13.0444, que a JUSTIÇA
PÚBLICA move contra JOSÉ MAGNO DE
OLIVEIRA, e pelo qual foi denunciado pelo Dr.
Promotor de Justiça como incursos nas sanções do
artigo 38, caput, e 48, ambos da Lei 9.605/98, que
constando dos autos que o réu acima qualificado se
encontra atualmente em lugar ignorado, incerto e
não sabido, mandou, na melhor forma de direito,
expedir o presente edital, pelo qual CITA-O de todo
o teor da denúncia ofertada pelo Ministério Público
Estadual e INTIMA-O para responderem à acusação,
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, transcorrido
os 15 (quinze) dias da publicação deste edital,
através de advogado, oportunidade em que poderão
arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à
sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação. Na hipótese de não ter condições
financeiras de contratarem advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. E, para que ninguém
possa alegar ignorância mandou expedir o presente
edital que será afixado em lugar de costume e
publicado uma única vez no Órgão Oficial do Estado
de Minas Gerais. Dado e passado nesta cidade e
comarca de NATÉRCIA, Estado de Minas Gerais,
aos 26/05/2021. Eu, Sheyla Maria Faria Carvalho,
Oficial de Apoio Judicial da Secretaria do Juízo que
digitei e subscrevi por ordem do MM. Juiz de
Direito .

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE NATÉRCIA-MG. EDITAL DE
CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. Saibam todos
quantos o presente Edital de citação virem que
perante este Juízo, tramita uma Ação de Usucapião
registrada sob o nº 5000146-13.2021.8.13.0444
requerido por . CELIO SANTOS DE CARVALHO.
Ficam todas as pessoas interessadas, incertos,
desconhecidos e possíveis proprietários, CITADOS
para, querendo, contestarem o pedido nos 15 dias
seguintes ao prazo de fruição do presente, com as
advertências do Art. 344 e 345 do Cód. Proc. Civil a
saber: "Se o réu não contestar a ação, será
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor ". O imóvel
tem as seguintes características e confrontações:
UMA GLEBA DE TERRAS com a área de 21,64,72
ha , situada próxima ao trevo de acesso a Heliodora
e Natércia., cujo imóvel confronta com : Maria
Isabel Vieria de Almeida, Oswaldo Vanzeli, Pulo
Roberto Vieira, Camila Morozetti Souza Santos Para
conhecimento de todos, especialmente dos
interessados, publica-se o presente no "Diário do
Judiciário". Dado e passado nesta cidade de
Natércia-MG, aos 26/05/2021 . Eu, Rosangela
Aparecida Fernandes, Oficial de Apoio que o digitei
e conferi e subscrevi.

NEPOMUCENO

COMARCA DE NEPOMUCENO-MG EDITAL DE
INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO
DE 60 DIAS - O DR. SÉRGIO LUIZ MAIA, MM.
JUIZ DE DIREITO nesta Comarca de Nepomuceno,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc.-FAZ
SABER aos que o presente edital virem, dele
conhecimento tiverem e interessar possa que,
INTIME-SE o réu RAFAEL JOSÉ DA SILVA,
brasileiro, solteiro, natural de Nepomuceno/MG,
nascido aos 24/12/2000, filho de Rita de Cassia
Silva e José Maria Silvestrino, encontrando-se em
lugar incerto e não sabido, por todo conteúdo da
r.sentença, referente aos autos 0446.21.000012-6,
que julgou EXTINTA A PRESTAÇÃO
SOCIOEDUCATIVA, extinguindo o feito. E,
para conhecimento de todos, manda expedir o
presente que será publicado e afixado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Nepomuceno, aos 26 dias do mês de maio do ano
dois mil e vinte e um (2021). Eu, Jordana Pereira de
Assis, Estagiária, digitei.
Sérgio Luiz Maia
Juiz de Direito

COMARCA DE NEPOMUCENO-MG EDITAL DE
INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO
DE 60 DIAS - O DR. SÉRGIO LUIZ MAIA, MM.
JUIZ DE DIREITO nesta Comarca de Nepomuceno,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc.-FAZ
SABER aos que o presente edital virem, dele
conhecimento tiverem e interessar possa que,
INTIME-SE o réu PAULO RODRIGUES DA
SILVA, brasileiro, em união estável, mecânico,
natural de Nepomuceno/MG, nascido aos
23/06/1972,filho de Terezinha de Jesus e Antônio
Batista da Silva, encontrando-se em lugar incerto e
não sabido, por todo conteúdo da r.sentença,
referente aos autos 0446.17.002053-6, que julgou
EXTINTA A PUNIBILIDADE de PAULO
RODRIGUES DA SILVA, nos termos dos artigos
107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal. E,
para conhecimento de todos, manda expedir o
presente que será publicado e afixado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Nepomuceno, aos 26 dias do mês de maio do ano
dois mil e vinte e um (2021). Eu, Jordana Pereira de
Assis, Estagiária, digitei.
Sérgio Luiz Maia
Juiz de Direito

NOVA ERA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE NOVA ERA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS -
O Dr. Luiz Felipe Sampaio Aranha, MM. Juiz de
Direito, respondendo pela Comarca de Nova
Era/MG, no exercício do seu cargo, na forma da lei,
etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Secretaria tramita a Ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
ALIMENTOS COM PEDIDO DE PRISÃO -
Processo nº 5001354-91.2019.8.13.0447, requerida
por K. J. M. A., menor, nascido em 04/02/2009,
natural de Itabira/MG, neste ato representada por sua
genitora JULIANA DA COSTA MARTINS,
brasileira, solteira, do lar, filha de João Martins e
Herminda da Costa, nascida em 11/12/1983, natural
de Itabira/MG, portadora da Carteira de Identidade
nº MG 14.017.904 e CPF nº 066.421.986-11,
residentes e domiciliadas na Rua Joaquim Elias, nº
286, Bairro Manjhay, Nova Era/MG, Cep:
35.920-000 contra ALEXSAN CESAR
RODRIGUES ALVES. É o presente edital para
INTIMAÇÃO do executado ALEXSAN CESAR
RODRIGUES ALVES, brasileiro, solteiro, pedreiro,
residente e domiciliado na Travessa Harmonia, nº 01
- casa, bairro São Torquato, Vila Velha/ES,
CEP:29111-483, atualmente em local incerto e
desconhecido, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar
o débito alimentar apurado no valor de R$ 916,23

(novecentos e dezesseis reais e vinte e três
centavos), provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo (art. 528, caput, do CPC),
ciente de que, em caso de não pagamento, estará
sujeito PRISÃO CIVIL, pelo prazo de 01 (um) a 03
(três) meses, em relação às três prestações anteriores
à data do pedido de cumprimento de sentença e
àquelas que se venceram no curso do processo (art.
528, caput §§ 3º e 7º, do CPC). Fica a parte
executada desde já intimada a pagar as parcelas
alimentares que se vencerem no curso da execução,
nos termos do artigo 911 do CPC. Para
conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente Edital, que será afixado no lugar de
costume e publicado no Diário do Judiciário
eletrônico. Dado e passado nesta cidade de Nova
Era, data da assinatura eletrônica. a) Luiz Felipe
Sampaio Aranha, Juiz de Direito, respondendo pela
Comarca.

NOVA SERRANA

COMARCA DE NOVA SERRANA ¿ 1ª VARA
CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
EXECUÇÕES PENAIS - EDITAL DE CITAÇÃO ¿
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O MM°. Juiz de
Direito da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais- da
Comarca de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais,
no exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretaria tem andamento uma Ação
Penal ¿ distribuída sob o n° 0452.17.2657-2, movida
contra o réu DIULIO CARVALHO DE SOUZA,
constando dos autos do processo que o réu DIULIO
CARVALHO DE SOUZA, brasileiro, natural de
Campina Verde - MG, nascido em 10/10/1985, filho
de Cenilda Maria da Silva e de Iracy Maria da Silva,
portador do RG nº 13934231, encontra-se
atualmente, em local ignorado, incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito expedir o
presente edital pelo qual CITA o denunciado, acima
qualificado, para todos os termos da denúncia
oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais,
como incurso nas sanções do artigo 129 c/c artigo
61, I, ambos do Código Penal, bem como para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. Na hipótese de não ter condições
financeiras de contratar advogado, declarada
expressamente essa situação, isso ensejará a
nomeação de Defensor Público ou dativo para o seu
recurso. E, para os devidos fins, expediu-se o
presente edital que será publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de Nova Serrana, aos
26 de Maio de 2021. Eu, , Gerente de Secretaria, o
subscrevi por ordem do MM Juiz de Direito, Paulo
Eduardo Neves.

COMARCA DE NOVA SERRANA ¿ EDITAL DE
CITAÇÃO ¿ PRAZO DE 15 (quinze) DIAS. O MM.
Juiz de Direito desta Comarca de Nova Serrana,
Estado de Minas Gerais, no exercício do seu cargo,
na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que por este juízo e respectiva Secretaria tem
andamento uma Ação Penal, distribuído sob o nº
0452.20.1722-9 sendo parte autora a Justiça Pública
e o réu JOSÉ MARIA DE FREITAS, constando dos
autos do processo que o réu JOSÉ MARIA DE
FREITAS filho de Divino Martins de Freitas e
Diolina Maria de Freitas, nascido aos 10/01/1974,
encontra-se, atualmente, em lugar ignorado, incerto
e não sabido, mandou na melhor forma de direito
expedir o presente edital pelo qual CITA o
denunciado JOSÉ MARIA DE FREITAS para todos
os termos da denúncia oferecida pelo Ministério
Público de Minas Gerais, como incurso nas sanções
do artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, alínea ¿j¿,
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todos do Código Penal, bem como para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado, oportunidade em que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à
sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação. Na hipótese de não ter condições
financeiras de contratar advogado, declarada
expressamente essa situação, isso ensejará a
nomeação de Defensor Público ou dativo para a sua
defesa. E, para os devidos fins, expediu-se o
presente edital que será publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de Nova Serrana, aos
26 de maio de 2021.
Eu, Anderson Domingos Resende, Escrivão, o
subscrevi p/ordem do MM. Juiz,

COMARCA DE NOVA SERRANA ¿ EDITAL DE
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA ¿ PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS. O MM. Juiz de Direito desta
Comarca de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais,
no exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo e
respectiva Secretaria tem andamento uma Medida
Protetiva, distribuída sob o n. 0452.20.350820-8,
movida contra o requerido EDIMAR RODRIGUES
DE SOUZA e constando dos autos do processo que
a vítima, CAMILA VITÓRIA DE SOUZA
SANTOS, filha de Cláudio Antônio dos Santos e
Ana Maria de Souza, nascida dia 06/03/2002,
encontra-se, atualmente, em lugar ignorado, incerto
e não sabido, mandou na melhor forma de direito
expedir o presente edital pelo qual INTIMA a vítima
CAMILA VITÓRIA DE SOUZA SANTOS, acima
qualificada, para todos os termos da sentença
proferida pelo MM. Juiz, o qual Julgou extinto o
processo sem resolução de mérito, por falta de agir
superveniente, nos termos do artigo 485, inciso VI
do Código de Processo Civil, aplicado por analogia.
E, para os devidos fins, expediu-se o presente edital
que será publicado na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade de Nova Serrana, aos 26 de Maio de
2021.
Eu, Anderson Domingos, Escrivão, o subscrevi
p/ordem do MM. Juiz.

COMARCA DE NOVA SERRANA ¿ 1ª VARA
CRIMINAL, JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E
EXECUÇÕES PENAIS - EDITAL DE CITAÇÃO ¿
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O MM°. Juiz de
Direito da 1ª Vara Criminal e Execuções Penais- da
Comarca de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais,
no exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretaria tem andamento uma Ação
Penal ¿ distribuída sob o n° 0452.19.002476-3,
movida contra os réus JOSÉ ROBERTO SOARES
SEDRIN, JORGE RODRIGUES PIRES, ALUÍSIO
PEREIRA DA SILVA e JOSÉ NETO SOARES
SEDRIN, constando dos autos do processo que o réu
JOSÉ ROBERTO SOARES SEDRIN, brasileiro,
natural de Cacimbinhas/AL, nascido aos 14/06/1978,
filho de Antônio Soares Sedrin e de Josefa Maria da
Conceição, portador do RG nº 1725360, encontra-se
atualmente, em local ignorado, incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito expedir o
presente edital pelo qual CITA o denunciado, acima
qualificado, para todos os termos da denúncia
oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, III e
IV do Código Penal; no artigo 155, §4°, IV do
Código Penal, e no artigo 347, p.u. do Código Penal,
bem como para responder à acusação, por escrito, no
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação. Na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado,

declarada expressamente essa situação, isso ensejará
a nomeação de Defensor Público ou dativo para o
seu recurso. E, para os devidos fins, expediu-se o
presente edital que será publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de Nova Serrana, aos
26 de Maio de 2021. Eu, , Gerente de Secretaria, o
subscrevi por ordem do MM Juiz de Direito, Paulo
Eduardo Neves.

COMARCA DE NOVA SERRANA ¿ EDITAL DE
INTIMAÇÃO ¿ PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. O
MM°. Juíz de Direito desta Comarca de Nova
Serrana, Estado de Minas Gerais, no exercício do
seu cargo, na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretaria tem andamento uma Ação
Penal ¿ Proc. Sumário, distribuído sob o n°
0452.13.001659-8 movida contra o réu MARCOS
ANTONIO FERREIRA, constando dos autos do
processo que o réu MARCOS ANTONIO
FERREIRA, filho de Divina Maria de Jesus e de
Sebastião Ferreira Valadares, nascido aos
10/06/1973, natural de Paineras/MG, encontra-se
atualmente, em local ignorado, incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito expedir o
presente edital pelo qual INTIMA o sentenciado,
para que manifeste interesse na devolução do valor
recolhido a título de fiança. Dado e passado nesta
cidade de Nova Serrana, aos 26 de Maio de 2021.
Eu, , Gerente de Secretaria, o subscrevi por ordem
da MM° Juíz de Direito, Dr. Paulo Eduardo Neves.

OLIVEIRA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE OLIVEIRA-MG - EDITAL DE
INTERDIÇÃO -JUSTIÇA GRATUITA - A DRª
MARIA BEATRIZ DE AQUINO GARIGLIO,
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA
JUDICIAL DESTA COMARCA DE OLIVEIRA,
MG, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER, a
todos quantos o presente edital virem, ou dele tomar
conhecimento que, nos autos de nº
0013551-39.2019.8.13.0456 , foi decretada a
INTERDIÇÃO DE: JOÃO AMÉRICO SANTOS
FERREIRA DE ASSIS, brasileiro, solteiro, inscrito
no CPF sob o nº 886.817.506-15, filho de Vicente
Ferreira de Assis Neto e Júnia Batista dos Santos
Assis, nascido em São Francisco de Paula/MG aos
04/11/1965, residente e domiciliado na Rua Padre
Joaquim Cardoso, nº 93, Bairro Centro em São
Francisco de Paula/MG, por se tratar de pessoa
incapaz de manter-se ou administrar sua vida
particular e social, por ter problemas de saúde
mental. De conseqüência foi nomeado, curador:
CÁSSIO DOS SANTOS FERREIRA DE ASSIS,
brasileiro, solteiro, produtor rural, inscrito no CPF
sob o nº 949.293.436-15, residente e domiciliado na
Rua Padre Joaquim Cardoso, nº 93, Bairro Centro
em São Francisco de Paula/MG, que deverá exercer
o "Múnus" na forma da Lei, que fica, por esta
interdição, expressamente proibido, salvo anterior
autorização judicial, a alienação de qualquer bem
imóvel ou móveis que tenha ou venha a ter, a
qualquer título, o interditando, bem como de que os
valores recebidos a título de benefício previdenciário
do incapaz deverão ser revertidos em favor deste. E,
para conhecimento de todos, será este publicado por
três vezes no Órgão Oficial, com intervalo de 10
dias e afixado no saguão do Fórum desta cidade.
Oliveira, 05 de maioo de 2.021. Eu MICHELINE
MARTINS, Escrivã Judicial, o escrevi. MARIA
BEATRIZ DE AQUINO GARIGLIO - Juíza de
Direito. OLIVEIRA /MG

IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE OLIVEIRA-MG - EDITAL DE
INTERDIÇÃO -JUSTIÇA GRATUITA - A DRª
MARIA BEATRIZ DE AQUINO GARIGLIO,
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA

JUDICIAL DESTA COMARCA DE OLIVEIRA,
MG, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER, a
todos quantos o presente edital virem, ou dele tomar
conhecimento que, nos autos de nº
5000824-26.2020.8.13.0456, foi decretada a
INTERDIÇÃO DE BRUNO AUGUSTO SILVA,
brasileiro, natural de Oliveira-MG, nascido aos
28/12/2001, filho de Maria Helena da Silva e
Vanderley Augusto Silva, residente e domiciliado na
Rua José Alexandre da Mata, nº121, Bairro Cíntia,
Oliveira, MG, por ser portador de autismo e retardo
mental, que o tornam incapaz de praticar os atos da
vida civil. De consequência foi nomeada curadora o
SRA. MARIA HELEN DA SILVA, brasileira,
divorciada, portadora do CPF: 038.799.566-85,
residente e domiciliada, na Rua José Alexandre da
Mata, nº121, Bairro Cíntia, Oliveira, MG, que
deverá exercer o "Múnus" na forma da Lei, que fica,
por esta interdição, advertida de que não poderá,
sem autorização judicial alienar ou onerar bens
imóveis ou móveis que tenha ou venha a ter, a
qualquer título, o interditando, bem como de que os
valores recebidos a título de benefício previdenciário
do incapaz deverão ser revertidos em favor deste. E,
para conhecimento de todos, será este publicado por
três vezes no Órgão Oficial, com intervalo de 10
dias e afixado no saguão do Fórum desta cidade.
Oliveira, 10 de maio de 2021. Eu MICHELINE
MARTINS, Escrivã Judicial, o escrevi. MARIA
BEATRIZ DE AQUINO GARIGLIO - Juíza de
Direito. OLIVEIRA - MG

OURO FINO

SECRETARIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL,
CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
DA COMARCA DE OURO FINO-MG O Exmo. Sr.
Dr. João Cláudio Teodoro, MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude
desta Comarca de OURO FINO, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, etc., FAZ SABER a
todos quanto o presente edital de para citação do
acusado CLAYTOM OLIVEIRA FARIA, brasileiro,
solteiro, estudante, nascido em 06/02/1993, natural
de São João da boa Vista/SP, filho de Pedro Candido
faria e Silvana Oliveira do Couto Faria, portador do
RG. 17596637 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº.
110.975.326-82, atualmente em lugar incerto e não
sabido, incurso nas sanções do artigo 129, § 9º do
Código Penal, na forma do artigo 7º, incisos I e II da
Lei 11340/06, nos autos do processo-crime nº
0460.20.000391-7, para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, (artigo 361, do
Código do Processo Penal, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação através de advogado
constituído. Na hipótese de não ter condições
financeiras de contratar advogado, deverá declarar
expressamente essa situação, isso ensejará a
nomeação de Defensor Público ou dativo para sua
defesa.E, estando o acusado acima qualificado em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente
edital, prazo de 15 dias. E, para conhecimento de
todos, expediu-se o presente que será afixado no
saguão do fórum, local de costume. Dado e passado
nesta cidade de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais,
aos 26 de maio de 2021. Eu, __________,
Escrevente do Judicial que digitei, subscrevo. JOÃO
CLÁUDIO TEODORO. Juiz de Direito

OURO PRETO

COMARCA DE OURO PRETO - MINAS GERAIS
- EDITAL DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - PRAZO DE 60 DIAS -A Dr. Àderson
Antônio de Paulo, MMº Juiz de Direito da Vara
Criminal e da Infância e da Juventude, em
substituição, da Comarca de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais, FAZ SABER a todos quantos virem o
presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
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tramitam neste Juízo os autos do Processo nº
461.12.004635-8, da Ação CRIMINAL que a Justiça
Pública move contra RAFAEL RODRIGUES
MENDES. E constando dos autos que o réu
RAFAEL RODRIGUES MENDES, se acha(m) em
local incerto e não sabido, fica(m) o(a)(s)
mesmo(a)(s) intimado(a)(s) por todo o conteúdo da
sentença, publicada em 14 de maio de 2021,
prolatada nos autos supracitados, que absolveu o(a)
ré(u), nos termos do art. 386, inciso II do Código de
Processo Penal, da conduta delituosa tipificada no
art. 33, da Lei 11343/06. Para que ninguém possa
alegar ignorância, principalmente o(s) acusado(s),
mandou o MMº Juiz de Direito expedir o presente
Edital que será publicado e afixado no lugar de
costume do Fórum, na forma da Lei. CUMPRA-SE.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Ouro
Preto, Estado de Minas Gerais, aos 26 dias do mês
de maio de 2021. Eu,(a), Angela Maria Gonçalves,
Oficiala de Apoio Judicial, o subscrevi e digitei. (a)
Àderson Antônio de Paulo-Juiz de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

OURO PRETO COMARCA DE OURO
PRETO-MG-EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO- DE
20 (vinte) DIAS - A Drª ANA PAULA LOBO
PEREIRA DE FREITAS, MMª. Juíza de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Ouro Preto, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício do seu cargo, na
forma da lei etc. FAZ SABER, a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
expedido dos autos nº 5003632-23.2019.8.13.0461,
da Ação de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA,
proposta por ANTOINE AZIZ RAAD, brasileiro,
casado, aposentado, filho de Antoine Aziz Raad e
Takla Raad, portador do RG nº MG - 121.780,
inscrito no CPF sob o nº 045.139.086-53; e, VANIA
MARIA RAAD, brasileira, casada, aposentada, filha
de Vitorino Fernandes Raid e Adaicir Murta Raid,
portadora do RG nº MG - 1.367.484, inscrita no CPF
sob o nº 000.748.896-30, residentes e domiciliados
na Rua Francisco Zacarias, nº 19, Bairro Centro,
Distrito de Glaura, Município de Ouro Preto - MG,
do seguinte imóvel: imóvel urbano constituído de
um lote de terreno com área de 12.773,04 m², área
com edificações de 320 m², inserido no perímetro de
541,43 m, situado na Rua Francisco Zacarias, nº 19,
no distrito de Glaura, Município de Ouro Preto/MG,
contendo as seguintes divisas e confrontações:
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice
EKL-M-0465, de coordenadas N 7.755.680,31m e E
641.665,06m; deste segue confrontando com o
imóvel de propriedade de JOÃO FERNANDO
MARTINS HIPPERTT - CPF nº 075.822.905-95,
até o vértice 8 com os seguintes azimutes e
distâncias: 119°24'21" e 7,13 m até o vértice 2, de
coordenadas N 7.755.676,81m e E 641.671,27m;
99°38'05" e 14,76 m até o vértice 3, de coordenadas
N 7.755.674,34m e E 641.685,82m; 48°54'15" e
14,95 m até o vértice 4, de coordenadas N
7.755.684,17m e E 641.697,09m; 165°20'41" e 5,61
m até o vértice 5, de coordenadas N 7.755.678,74m
e E 641.698,51m; 120°18'38" e 20,61 m até o vértice
6, de coordenadas N 7.755.668,34m e E
641.716,30m; 202°52'49" e 10,16 m até o vértice 7,
de coordenadas N 7.755.658,98m e E 641.712,35m;
167°39'43" e 18,91 m até o vértice 8, de
coordenadas N 7.755.640,51m e E 641.716,39m;
deste segue confrontando com o imóvel de
propriedade de ANTOINE AZIZ RAAD JUNIOR -
CPF nº 826.906.696-68, até o vértice 18 com os
seguintes azimutes e distâncias: 150°56'43" e 5,87 m
até o vértice 9, de coordenadas N 7.755.635,38m e E
641.719,24m; 104°34'19" e 19,20 m até o vértice 10,
de coordenadas N 7.755.630,55m e E 641.737,82m;
113°35'49" e 6,05 m até o vértice 11, de
coordenadas N 7.755.628,13m e E 641.743,36m;
208°29'53" e 23,20 m até o vértice 12, de
coordenadas N 7.755.607,74m e E 641.732,29m;
204°23'37" e 19,83 m até o vértice 13, de
coordenadas N 7.755.589,68m e E 641.724,10m;
186°09'38" e 25,72 m até o vértice 14, de

coordenadas N 7.755.564,11m e E 641.721,34m;
159°34'00" e 16,96 m até o vértice 15, de
coordenadas N 7.755.548,22m e E 641.727,26m;
138°53'45" e 1,98 m até o vértice 16, de
coordenadas N 7.755.546,73m e E 641.728,56m;
120°35'24" e 2,10 m até o vértice 17, de
coordenadas N 7.755.545,66m e E 641.730,37m;
214°14'03" e 14,31 m até o vértice 18, de
coordenadas N 7.755.533,83m e E 641.722,32m;
deste segue confrontando com a ESTRADA
MUNICIPAL P/ ENGENHO D'ÁGUA, até o vértice
EKL-M-0462 com os seguintes azimutes e
distâncias: 271°02'04" e 22,15 m até o vértice 19, de
coordenadas N 7.755.534,23m e E 641.700,17m;
255°44'14" e 32,51 m até o vértice 20, de
coordenadas N 7.755.526,22m e E 641.668,66m;
249°12'18" e 34,79 m até o vértice EKL-M-0462, de
coordenadas N 7.755.513,87m e E 641.636,14m;
deste segue confrontando com o EMPÓRIO CAZA
BRANCA, de propriedade de ALEXANDRE
ANDRADE - CPF nº 838.311.776-00, até o vértice
EKL-M-0463 com o seguinte azimute e distância:
8°11'03" e 55,35 m até o vértice EKL-M-0463, de
coordenadas N 7.755.568,66m e E 641.644,02m;
deste segue confrontando com o imóvel de
propriedade de ALEXANDRE VICENTE DOS
SANTOS - CPF nº 922.292.636-68, até o vértice
EKL-M-0459 com os seguintes azimutes e
distâncias: 8°08'13" e 11,80 m até o vértice 23, de
coordenadas N 7.755.580,34m e E 641.645,69m;
269°41'58" e 19,07 m até o vértice EKL-M-0459, de
coordenadas N 7.755.580,24m e E 641.626,62m;
deste segue confrontando com a RUA FRANCISCO
ZACARIAS, até o vértice EKL-M-0464 com os
seguintes azimutes e distâncias: 5°16'59" e 7,60 m
até o vértice 25, de coordenadas N 7.755.587,81m e
E 641.627,32m; 298°44'40" e 3,41 m até o vértice
26, de coordenadas N 7.755.589,45m e E
641.624,33m; 0°23'09" e 5,94 m até o vértice 27, de
coordenadas N 7.755.595,39m e E 641.624,37m;
13°30'05" e 20,00 m até o vértice 28, de
coordenadas N 7.755.614,84m e E 641.629,04m;
4°30'06" e 7,26 m até o vértice 29, de coordenadas
N 7.755.622,08m e E 641.629,61m; 351°08'14" e
19,80 m até o vértice 30, de coordenadas N
7.755.641,64m e E 641.626,56m; 3°45'17" e 9,01 m
até o vértice EKL-M-0464, de coordenadas N
7.755.650,63m e E 641.627,15m; deste segue
confrontando com o imóvel de propriedade da
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO /
MG, até o vértice EKL-M-0465 com os seguintes
azimutes e distâncias: 82°15'52" e 41,08 m até o
vértice 32, de coordenadas N 7.755.656,16m e E
641.667,86m; 353°23'12" e 24,31 m até o vértice
EKL-M-0465, ponto inicial da descrição deste
perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas
encontram-se representadas no Sistema U T M,
referenciadas ao Meridiano Central nº 45°00', fuso
-23, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os
azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM. TRT/CREA
nº BR20190377403. E, por este edital CITA todos os
que se encontram em lugar incerto e não sabido,
bem como os eventuais interessados, para, querendo,
vir contestar a presente ação, no prazo legal de 15
(quinze) dias, sob pena de não o fazendo,
presumirem-se aceitos, com verdadeiros, os fatos
alegados na inicial (art.335 do CPC/15). E, para que
ninguém alegue ignorância, mandou a MMª Juiza de
Direito, Drª ANA PAULA LOBO PEREIRA DE
FREITAS, expedir o presente edital que será
publicado no "Diário do Judiciário" e afixado em
local de costume deste Fórum. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Ouro Preto, Estado de Minas
Gerais aos 12 de maio de 2021. Eu, (a) Maria
Cristina de Araújo Fernandes, Escrivã Judicial
subscrevi.
ANA PAULA LOBO PEREIRA DE FREITAS
Juíza de Direito

PARÁ DE MINAS

COMARCA DE PARÁ DE MINAS - Edital de

Citação - Prazo de trinta dias - O Bel. MM. Juiz de
Direito da 1° Vara Cível da Comarca de Pará de
Minas-MG., na forma da lei, etc. Faz saber a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem especialmente JOSE
MARCOS ALVES, que por este Juízo e Secretaria
Judicial se processa uma ação Cível, conforme
dados abaixo e a seguir transcritos, sendo que o réu
acima mencionado se encontra em lugar incerto e
não sabido. Assim pelo presente edital, CITÁ-LO
para efetuar o pagamento da quantia de R$
38.724,05 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e
quatro reais e cinco centavos), em 24/06/2019,
referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de
honorários de advogado do autor e custas iniciais no
prazo de 03 (três) dias, contados da data da
expiração deste. Não efetuando o executado o
pagamento do débito, será procedida a penhora de
tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.
No caso de integral pagamento, no prazo
supracitado, a verba honorária será reduzida pela
metade. O executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à
execução por meio de embargos, que deverão ser
oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data da expiração deste. O executado tem direito de
parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do
art. 916 do CPC, razão porque mandou-se expedir
este edital, que será publicado e afixado no lugar de
costume, sendo: Processo n°
5004476-40.2019.8.13.0471 - Ação: Execução de
Título Extrajudicial. Autor: CASA DO ADUBO
LTDA . Réu: JOSE MARCOS ALVES. Dado e
passado nesta cidade de Pará de Minas, 06/05/2021.
Eu, Cíntia Jaqueline, p/Escrivã Judicial, o digitei
Zulma Edmea de Oliveira Ozório e Góes
Juíza de Direito

COMARCA DE PARÁ DE MINAS-MG. - Edital de
Citação - Prazo de 30 (trinta) dias. A Bel. ZULMA
EDMEA DE OLIVEIRA OZÓRIO E GÓES, MMª.
Juíza de Direito da lª Vara Cível desta Comarca, na
forma da lei, etc. Faz saber a quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente ROBSON DE SOUZA REIS, que por
este Juízo e Secretaria Judicial se tramita uma
AÇÃO DE ALIMENTOS, distribuída sob o número
nº 5001688-87.2018.8.13.0471, tendo como parte
autora L. C. D. S. R, representada por sua genitora
MARIELE DE OLIVEIRA SILVA, brasileira,
casada, dona-de-casa, inscrita no CPF sob o nº
098.481.386-16, portadora da Cédula de Identidade
sob o nº MG-15.286.987, residente e domiciliada na
Rua Nossa Senhora Aparecida, nº 33, Bairro
Gameleira, Florestal, Minas Gerais, CEP 35690-000.
Sabendo-se que o réu ROBSON DE SOUZA REIS,
encontra-se em lugar incerto e não sabido, veicula
através do presente edital, pelo qual CITA-O para
esta ação, nos termos do artigo 231, II do CPC, para
que, efetue o pagamento do débito alimentar
constante na petição inicial, no prazo de 3 dias, no
valor de R$5.407,53 (cinco mil quatrocentos e sete
reais e cinquenta e três centavos), mais as prestações
vencidas até a data do efetivo pagamento (conforme
art. 290, CPC), ou provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de prisão nos
termos do art. 5º, LXII da CF/88 e art. 528 do CPC.
Razão porque mandou-se expedir este edital, que
será publicado na forma da lei e afixado no lugar de
costume. Dado e passado nesta cidade de Pará de
Minas-MG, aos 06 do mês de maio de 2021. Eu,
Cíntia Jaqueline, p/ Escrivã Judicial, o digitei.
ZULMA EDMEA DE OLIVEIRA OZÓRIO E
GÓES.
Juíza de Direito

COMARCA DE PARÁ DE MINAS - Edital de
Citação - Prazo de trinta dias - O Bel. MM. Juiz de
Direito da 1° Vara Cível da Comarca de Pará de
Minas-MG., na forma da lei, etc. Faz saber a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem especialmente MARFLEX
COMERCIO DE COLCHOES E SEMI-JOIAS -

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 27 de maio de 2021

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 99/2021 Página: 53 de 89



EIRELI - EPP - CNPJ: 10.339.650/0001-10 e
EVANDRO JEUNON DINIZ - CPF:
374.299.576-68, que por este Juízo e Secretaria
Judicial se processa uma ação Cível, conforme
dados abaixo e a seguir transcritos, sendo que os
réus acima mencionados se encontra em lugar
incerto e não sabido. Assim pelo presente edital,
CITÁ-LOS para efetuar o pagamento da quantia de
R$ 42.479,54 (quarenta e dois mil, quatrocentos e
setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos),
em 06/06/2016, referente ao principal e acessórios, a
ser acrescida de honorários de advogado do autor e
custas iniciais no prazo de 03 (três) dias, contados da
data da expiração deste. Não efetuando o executado
o pagamento do débito, será procedida a penhora de
tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.
No caso de integral pagamento, no prazo
supracitado, a verba honorária será reduzida pela
metade. O executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à
execução por meio de embargos, que deverão ser
oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data da expiração deste. O executado tem direito de
parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do
art. 916 do CPC, razão porque mandou-se expedir
este edital, que será publicado e afixado no lugar de
costume, sendo: Processo n°
0085216-75.2016.8.13.0471 - Ação: Execução de
Título Extrajudicial. Autor: Banco do Bradesco S/A
. Réus: MARFLEX COMERCIO DE COLCHOES
E SEMI-JOIAS - EIRELI - EPP e EVANDRO
JEUNON DINIZ. Dado e passado nesta cidade de
Pará de Minas, 06/05/2021. Eu, Cíntia Jaqueline,
p/Escrivã Judicial, o digitei
Zulma Edmea de Oliveira Ozório e Góes
Juíza de Direito

COMARCA DE PARÁ DE MINAS - MG.
JUSTIÇA GRATUITA - Edital de Intimação - Prazo
de 90 (noventa) dias. O Doutor Bruno Miranda
Camêlo, MM. Juiz de Direito nesta Vara Criminal,
desta Comarca de Pará de Minas - MG, em pleno
exercício, na forma da lei, etc. Faz saber aos que
virem o presente edital ou dele notícia tiverem que,
por este Juízo e pela Vara Criminal desta Comarca,
tem andamento o processo de nº 0471.19.001061-4
movido pela Justiça Pública contra JOÃO PAULO
DA SILVA, brasileiro(a), nascido(a) em 17/08/1984,
filho(a) de Marlene Xavier Rodrigues Silva e Luiz
Osório da Silva por crime praticado em 11/03/2019,
do qual foram vítimas André Teixeira Machado e
outros, e pelo que foi denunciado(a) pelo Dr.
Promotor de justiça como incurso(a) nas penas do
art. 288, parágrafo único, e art. 329, ambos do CP e
art. 311 do CTB. Que por este Juízo foi prolatada a
sentença em 19/08/2020 no qual o acusado supra foi
condenado a 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E
03 (TRÊS) DIAS DE DETENÇÃO, Regime
semiaberto. Que constando dos autos que o(a)
acusado(a) supramencionado(a) está atualmente em
lugar ignorado, incerto e não sabido, mandou, na
melhor forma de direito, passar o presente edital
pelo qual intima-o(a) para conhecimento da sentença
proferida. E, para conhecimento de todos, será este
afixado no saguão do Fórum, desta Comarca. Eu,
Edna Natália de Oliveira, escrivã judicial, o fiz
digitar e subscrevo. Pará de Minas, 26 de maio de
2021. a) Bruno Miranda Camêlo, Juiz de Direito.

COMARCA DE PARÁ DE MINAS-MG. JUSTIÇA
GRATUITA - Edital de Intimação - Prazo de 60
(sessenta) dias. O Doutor Bruno Miranda Camêlo,
MM. Juiz de Direito nesta Vara Criminal, desta
Comarca de Pará de Minas - MG, em pleno
exercício, na forma da lei, etc. Faz saber aos que
virem o presente edital ou dele notícia tiverem que,
por este Juízo e pela Vara Criminal desta Comarca,
tem andamento o processo de nº 0471.10.010061-2
movido pela Justiça Pública contra CRISTIANO DE
CASTRO, brasileiro(a), nascido(a) em 17/05/1986,
filho(a) de Cristina Aparecida de Castro, por crime
praticado em 27/02/2009 do qual foi vítima O
Estado, e pelo qual foi denunciado(a) pelo Promotor

de Justiça como incurso nas penas do art. 297 do CP.
Que, por este Juízo foi prolatada sentença datada em
30/09/2019, na qual foi o(a) acusado(a)
ABSOLVIDO(A) das imputações a ele(a) impostas,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Que constando
dos autos que o(a) acusado(a) está atualmente em
lugar ignorado, incerto e não sabido, mandou, na
melhor forma de direito, passar o presente edital
pelo qual intima-o(a) para conhecimento da sentença
proferida. E, para conhecimento de todos, será este
afixado no saguão do Fórum, desta Comarca. Eu,
Edna Natália de Oliveira, escrivã judicial, o fiz
digitar e subscrevo. Pará de Minas, 26 de maio de
2021. a) Bruno Miranda Camêlo, Juiz de Direito.

COMARCA DE PARÁ DE MINAS - MG.
JUSTIÇA GRATUITA - Edital de Intimação - Prazo
de 90 (noventa) dias. O Doutor Bruno Miranda
Camêlo, MM. Juiz de Direito nesta Vara Criminal,
desta Comarca de Pará de Minas - MG, em pleno
exercício, na forma da lei, etc. Faz saber aos que
virem o presente edital ou dele notícia tiverem que,
por este Juízo e pela Vara Criminal desta Comarca,
tem andamento o processo de nº 0471.12.010281-2
movido pela Justiça Pública contra RAFAEL
GOMES FERNANDES, brasileiro(a), nascido(a) em
15/10/1986, filho(a) de Maria Aparecida Gomes
Fernandes por crime praticado em 01/05/2012, do
qual foi vítima a Saúde Pública e pelo que foi
denunciado(a) pelo Dr. Promotor de justiça como
incurso(a) nas penas do art. 33 e 35 da Lei 11343/06.
Que por este Juízo foi prolatada a sentença em
14/05/2020 no qual o acusado supra foi condenado a
02 (DOIS) ANOS E 01 (UM) MÊS DE
RECLUSÃO E 208 (DUZENTOS E OITO)
DIAS-MULTA, cada um no equivalente a 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) do salário-mínimo vigente ao tempo
do fato criminoso. REGIME ABERTO, substituindo
a penal privativa de liberdade por duas penas
restritivas de direitos, uma na modalidade de
prestação de serviços à comunidade pelo período da
condenação e uma em prestação pecuniária no valor
de um salário-mínimo. Que constando dos autos que
o(a) acusado(a) supramencionado(a) está atualmente
em lugar ignorado, incerto e não sabido, mandou, na
melhor forma de direito, passar o presente edital
pelo qual intima-o(a) para conhecimento da sentença
proferida. E, para conhecimento de todos, será este
afixado no saguão do Fórum, desta Comarca. Eu,
Edna Natália de Oliveira, escrivã judicial, o fiz
digitar e subscrevo. Pará de Minas, 26 de maio de
2021. a) Bruno Miranda Camêlo, Juiz de Direito.

COMARCA DE PARÁ DE MINAS - MG.
JUSTIÇA GRATUITA - Edital de Intimação - Prazo
de 90 (noventa) dias. O Doutor Bruno Miranda
Camêlo, MM. Juiz de Direito nesta Vara Criminal,
desta Comarca de Pará de Minas - MG, em pleno
exercício, na forma da lei, etc. Faz saber aos que
virem o presente edital ou dele notícia tiverem que,
por este Juízo e pela Vara Criminal desta Comarca,
tem andamento o processo de nº 0471.12.010281-2
movido pela Justiça Pública contra MÁRCIO
RÉGIO DE FARIAS, brasileiro(a), nascido(a) em
26/10/1977, filho(a) de Glaucinete Maria de Farias e
Maurício Cabral de Farias por crime praticado em
01/05/2012, do qual foi vítima a Saúde Pública e
pelo que foi denunciado(a) pelo Dr. Promotor de
justiça como incurso(a) nas penas do art. 33 e 35 da
Lei 11343/06. Que por este Juízo foi prolatada a
sentença em 14/05/2020 no qual o acusado supra foi
condenado a 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO E 666 (SEISCENTOS E
SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, cada um no
equivalente a 1/30 (UM TRIGÉSIMO) do
salário-mínimo vigente ao tempo do fato criminoso.
REGIME FECHADO. Que constando dos autos que
o(a) acusado(a) supramencionado(a) está atualmente
em lugar ignorado, incerto e não sabido, mandou, na
melhor forma de direito, passar o presente edital
pelo qual intima-o(a) para conhecimento da sentença
proferida. E, para conhecimento de todos, será este
afixado no saguão do Fórum, desta Comarca. Eu,

Edna Natália de Oliveira, escrivã judicial, o fiz
digitar e subscrevo. Pará de Minas, 26 de maio de
2021. a) Bruno Miranda Camêlo, Juiz de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PARÁ DE MINAS-MG - 2ª vara
cível - EDITAL DE USUCAPIÃO -EDITAL DE
CITAÇÃO - Réus em lugar incerto e eventuais
interessados. Prazo de 60 (sessenta) dias a partir da
data da primeira publicação. A Dra. Herilene de
Oliveira Andrade, MMª. Juíza de Direito na 2ª
Vara desta Comarca, na forma, prazo e disposições
da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente os réus em lugar incerto e
eventuais interessados, que se encontram em lugares
incertos e não sabidos, que por este Juízo e 2ª
Secretaria Judicial se processa uma Ação de
Usucapião, conforme dados abaixo transcritos.
Assim
sendo, na forma das disposições processuais civis,
ficam citados todos os réus que estejam em lugar
incerto e eventuais interessados, para querendo,
contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contados da expiração do prazo acima concedido,
sob pena de serem havidos como verdadeiros
todos os fatos articulados pelo Requerente, COM
ADVERTÊNCIA DE QUE SERÁ NOMEADO
CURADOR ESPECIAL EM CASO DE REVELIA.
Publique-se e afixe-se este Edital, na forma da
lei, com as cautelas de estilo, consignando-se que
são estes os dados: Processo nº
5001365-19.2017.8.13.0471 - Ação de Usucapião.
Requerentes: SANDRA MARIA AMRAL E
WENDER DEMETRIO COSTA - imóvel
usucapiendo: O imóvel objeto da presente ação tem
a
seguinte descrição: LOCALIZAÇÃO: rua Francisco
Gomes, s/n, São Gonçalo do Pará, MG. ÁREA
: possui uma área de 168,70 m2, (cento e sessenta e
oito virgula setenta metros quadrados).
DIVISAS E CONFRONTAÇÕES: Confronta-se:
pela frente: com a rua Francisco Gomes, em 12,30
mts (doze metros e trinta centímetros) ; pelo lado
direito : com Jesus Nazareno Guimarães e sua
esposa Fátima Menezes Guimarães, domiciliado à
rua Rui Barbosa, 44, Centro, São Gonçalo do
Pará, MG, em 15,00metros (quinze metros), pelo
lado esquerdo: com a rua São José 14,90 (quatorze
virgula noventa metros),pelos fundos: com Geraldo
Magela Lima, brasileiro, divorciado, residente e
domiciliado a av. Rio Branco, 128, Centro, São
Gonçalo do Pará, MG, em 10,60 mts. (dez metros e
sessenta centímetros),, nesta Cidade de Pará de
Minas/MG. E para que não alegue ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade, aos de 12 de maio de 2021. Eu, Juliana
Duarte Silveira, Oficial de Apoio
judicial o digitei e subscrevo. O Juiz de Direito: Dra.
Herilene de Oliveira Andrade.

COMARCA DE PARÁ DE MINAS-MG -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO.
Publicar três vezes com intervalo de 10 dias. A Dra.
Herilene de Oliveira Andrade, MMª. Juíza de
Direito da 2ªVara desta Comarca, na forma do que
dispõem os artigos 747 e seguintes do C.P.Civil.
Faz Saber a todos os que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que processou-se
nesta vara e Comarca a Interdição, cujos dados a
seguir e abaixo estão transcritos, extraídos dos
autos respectivos, tendo sido proferida sentença
decretando a Interdição, declarando-se o Interdito
impedido de reger a sua pessoa e administrar seus
bens, sendo que para conhecimento de todos
expediu-se o presente Edital que será publicado na
forma da lei e afixado no átrio deste Fórum Des.
Pedro Nestor, sendo o processo de nº
5006604-33.2019.8.13.041 - 2ªVara Cível -
Interdito: MARIA
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APARECIDA ANDRADE SPINDOLA - Curador:
JOSÉ CARLOS SPINDOLA. Causa da
Interdição: Doença - Incapacidade Intelectual
Definitiva - F 71.0 - CID 10 - de forma grave, o
qual, por sua vez, retira sua capacidade de
entendimento e auto determinação, fato que o
incapacita
de reger sua própria vida e gerir seus bens. Dado e
passado nesta cidade, 12 de maio de 2021. Eu,
Juliana Duarte Silveira, Oficiala de Apoio judicial o
digitei e subscrevo. O Juiz de Direito: Dra.
Herilene de Oliveira Andrade.

PARACATU

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA
VARA CÍVEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO ¿
PRAZO TRINTA DIAS - A Drª. Paula Roschel
Husaluk, Juíza de Direito em exercício na 1ª Vara
desta Comarca, Estado de Minas Gerais, na forma da
Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os
termos de uma Ação de Embargos à Execução de
Título Extrajudicial nº 0051687-97.2018.8.13.0470,
e por INTIMA a parte ROGERIO VENANCIO
OLIVEIRA, brasileiro, estado civil desconhecido,
profissão desconhecida, inscrito no CPF sob o nº
018.607.366-61, que se encontra em lugar incerto e
não sabido, devidamente citado via Edital no
processo de conhecimento
0089392-03.2016.8.13.0470, e foi nomeado curador
especial, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o
pagamento da quantia de R$429,90(Quatrocentos e
vinte e nove reais e noventa centavos), a título de
custas, de Taxa Judiciária, e de outras despesas
processuais devidas ao Estado, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de inscrição do débito,
acrescido de multa de 10% (dez por cento), em
dívida ativa e de registro no Cadastro Informativo de
Inadimplência em relação à Administração Pública
do Estado de Minas Gerais - CADIN - MG e do
protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa,
pela Advocacia Geral do Estado ¿ AGE. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital,
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Paracatu, Estado
de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2021. (aa) Joana
Mara de Sousa, Gerente de Secretaria em
substituição, assino. Paula Roschel Husaluk, Juíza
de Direito em exercício na Primeira Vara.

COMARCA DE PARACATU-MG - PRIMEIRA
VARA CÍVEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO ¿
PRAZO TRINTA DIAS - A Drª. Paula Roschel
Husaluk, Juíza de Direito em exercício na 1ª Vara
desta Comarca, Estado de Minas Gerais, na forma da
Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria da 1ª Vara, se processam os
termos de uma Ação de Embargos à Execução de
Título Extrajudicial nº 0026299-61.2019.8.13.0470,
e por INTIMA as partes RUBENS BARBOSA
MORAIS - ME, inscrita no CNPJ sob o nº
02.959.148/0001-83 e RUBENS BARBOSA
MORAIS, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
877.211.396-00 e RG 7002086 SSP/MG, nascido em
02/08/1971 e GISLENE SILVA NASCIMENTO
MORAIS, inscrita no CPF sob o nº 042.734.476-06
e RG nº 10914432, nascida em 25/03/1975, que se
encontra em lugar incerto e não sabido, devidamente
citados via Edital no processo de conhecimento
0070671-66.2017.8.13.0470, e foi nomeado curador
especial, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o
pagamento da quantia de R$749,36(Setecentos e
quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), a
título de custas, de Taxa Judiciária, e de outras
despesas processuais devidas ao Estado, no prazo de
15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito,
acrescido de multa de 10% (dez por cento), em
dívida ativa e de registro no Cadastro Informativo de
Inadimplência em relação à Administração Pública
do Estado de Minas Gerais - CADIN - MG e do

protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa,
pela Advocacia Geral do Estado ¿ AGE. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital,
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Paracatu, Estado
de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2021. (aa) Joana
Mara de Sousa, Gerente de Secretaria em
substituição, assino. Paula Roschel Husaluk, Juíza
de Direito em exercício na Primeira Vara.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PARACATU ¿ MG ¿ SEGUNDA
VARA CÍVEL ¿ EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS COM
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. O Dr. Fernando Lino
dos Reis, MM. Juiz de Direito titular na Segunda
Vara Cível da Comarca de Paracatu, Estado de
Minas Gerais, na forma da Lei, etc¿ Faz saber a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara, se processam os termos da
Ação de Servidão Administrativa nº
5000173-15.2021.8.13.0470, movida por CEMIG
DISTRIBUIÇAO S/A, sociedade de economia
mista, concessionária de serviço público federal de
energia elétrica, inscrita no CNPJ sob o n.º
06.981.180/0001-16, com sede na Avenida
Barbacena, 1219, 23º andar, Parte 1, Bairro Santo
Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP: 30190-131
em face de MAURO CARNEIRO E VERA
TAVARES DE CAMPOS CARNEIRO, igualmente
qualificados; sobre a seguinte área: ¿uma área
medindo 37.468,35m2, registrado no Cartório de
Registro de Imóveis de Paracatu sob a matrícula nº
15.031, denominado ¿Fazenda São Pedro¿,
localizada na Zona Rural do munícipio de
Paracatu-MG, com descrições perimétricas
conforme Memorial descritivo e planta de ID.
2034214853. E, tendo as partes celebrado entre si o
acordo judicial de ID 3262111438, pelo qual a
indenização fora fixada na importância de
R$17.000,00 (dezessete mil reais), devidamente
depositada judicialmente para efeito de imissão na
posse do requerente, quantia que será levantada pela
parte ré através de Alvará Judicial. Assim, nos
termos do art. 34 do Decreto Lei 3.365/41, foi
expedido o presente edital, com o prazo de 10 (dez)
dias, para conhecimento dos interessados, podendo
apresentar impugnação se quiserem. ficando ainda
CIENTES de que dispõem do prazo de 15 (quinze)
dias, subsequentes ao prazo estipulado neste edital,
para, querendo, IMPUGNAREM a ação
supramencionada. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, foi expedido o presente edital, que será
publicado e afixado na forma da lei, bem como
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de
costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Paracatu, estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de
2021. Daniela Alvares Nery, Oficial Judiciário,
Candida Maria Teixeira Queiroz, Escrivã Judicial.
Fernando Lino dos Reis, Juiz de Direito.

COMARCA DE PARACATU - 2ª VARA CÍVEL
PROCESSO ELETRÔNICO CÍVEL Nº:
5003565-31.2019.8.13.0470 ¿ EDITAL DE
CITAÇÃO (PRAZO 20 DIAS) ¿ OAB/MG 146.988.
O Dr. FERNANDO LINO DOS REIS, MM. Juiz de
Direito titular na Segunda Vara Cível da Comarca de
Paracatu, Estado de Minas Gerais, no exercício de
seu cargo e na forma da lei, etc.- FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por esta tramita
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68,
ajuizada por M.J.F.D, em face de DIEGO
CAETANO DIAS e por este CITA DIEGO
CAETANO DIAS, que atualmente se encontra em
lugar incerto e não sabido, para os termos da ação
supra, podendo, contestá-la querendo, dentro do
prazo legal de 15 (quinze) dias, que iniciar-se-á após
o término deste, ficando advertido, nos termos do
art. 344 do CPC, que ¿Se o réu não contestar a ação,

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor.¿,
valendo a presente citação para todos os atos do
processo. Devidamente citado e permanecendo
inerte, será nomeado curador especial. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância, foi expedido o presente edital que
será publicado e afixado no átrio deste fórum, no
local de costume. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, ao
dia 26 do mês de maio de 2021. Daniela Alvares
Nery, Oficial Judiciário. Cândida Maria T. Queiroz,
Escrivã Judicial. Fernando Lino dos Reis, Juiz de
Direito.

COMARCA DE PARACATU - 2ª VARA CÍVEL
COMARCA DE PARACATU/MG - 2ª VARA
CÍVEL - PROCESSO CÍVEL N.:
0034364-50.2016.8.13.0470 - EDITAL DE
CITAÇÃO (PRAZO 20 DIAS) ¿ OAB/MG 148.806.
O Dr. Fernando Lino dos Reis, MM. Juiz de Direito
Titular na Segunda Vara cível da Comarca de
Paracatu, Estado de Minas Gerais, no exercício de
seu cargo e na forma da lei, etc.- FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por esta tramita Ação
Monitória, requerida por CENTRO
EDUCACIONAL BRASIL LTDA - EPP, em face
de SINARA MONTEIRO DE CASTRO e por este
CITA SINARA MONTEIRO DE CASTRO, que se
encontra em lugar incerto e não sabido; para no
prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da
importância de R$ 13.616,94 (treze mil, seiscentos e
dezesseis reais e noventa e quatro centavos),executar
a obrigação de fazer ou de não fazer ou entregar a
coisa, se for o caso, acrescido em qualquer situação,
do pagamento de honorários advocatícios de cinco
por cento do valor atribuído à causa, hipótese em
que, pagando, ficará isento de custas processuais.
Fica advertido(a) também, que não sendo embargada
a ação ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de
pleno direito o Título Executivo Judicial,
convertendo-se este Mandado em Mandado
Executivo, prosseguindo-se na forma prevista no
Título II do Livro I da Parte Especial do Código de
Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, é expedido o presente que será publicado e
afixado na forma da lei. Paracatu/MG, 26 de maio de
2021. Daniela Alvares Nery, Oficial, Candida Maria
T. Queiroz, Escrivã Judicial, digitei e assino.
Fernando Lino dos Reis, Juiz de Direito.

COMARCA DE PARACATU - 2ª VARA CÍVEL
COMARCA DE PARACATU/MG - 2ª VARA
CÍVEL - PROCESSO CÍVEL N.:
0066128-30.2011.8.13.0470 - EDITAL DE
CITAÇÃO (PRAZO 18 DIAS) ¿ OAB/MG 43.926.
O Dr. Fernando Lino dos Reis, MM. Juiz de Direito
em exercício na Segunda Vara Cível da Comarca de
Paracatu, Estado de Minas Gerais, no exercício de
seu cargo e na forma da lei, etc.- FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por esta tramita Ação de
Execução de Título Extrajudicial, requerida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO NORTE E
NOROESTE DE MINAS GERAIS LTDA -
SICOOB CREDIGERAIS, em desfavor de
CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS e por este
CITA CLAUDIO FERREIRA DOS SANTOS, que
se encontra em lugar incerto e não sabido, para, no
prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da
quantia de R$ 88.609,04 (oitenta e oito mil,
seiscentos e nove reais e quatro centavos), atualizada
até 02/03/2020, referente ao principal e acessórios, a
ser acrescida de honorários de advogado do autor,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do
débito e custas iniciais, fluindo o prazo de 15
(quinze) dias a partir da publicação do presente
edital de citação a fim de opor-se a execução por
meio de embargos (artigo 829, e artigo 915 do
Código de Processo Civil). Foi fixada a verba
honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do
principal atualizado que, em caso de pagamento
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integral no prazi estipulado será reduzida pela
metade (artigo 827, parágrafo 1º, do Código de
Processo Civil de 2015). Ficando cienficado o
executado que, no prazo para embargos
reconhecendo o crédito da parte exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor da execução, inclusive custas e honorários
de advogado, poderá requerer seja admitido a pagar
o restante em até 06 (seis) parcelas mensais,
acrescidas de correção e juros de 1% (um por cento
ao mês (artigo 916 do Código de Processo Civil, de
2015). E, para que chegue ao conhecimento de
todos, é expedido o presente que será publicado e
afixado na forma da lei. Paracatu/MG, 26 de maio de
2021. Daniela Alvares Nery, Oficial, Candida Maria
T. Queiroz, Escrivã Judicial, digitei e assino.
Fernando Lino dos Reis, Juiz de Direito.

PARAGUAÇU

Processos Eletrônicos (PJe)

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE PARAGUAÇU-SECRETARIA
VARA ÚNICA
EXPEDIENTE DO JUÍZO
COMARCA DE PARAGUAÇU. EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. A Dra. Paula Ozi
Silva Rosalin de Oliveira , MMª Juíza de Direito
desta cidade e Comarca de Paraguaçu, Estado de
Minas Gerais, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria se processam os autos nº
5000917-72.2019.8.13.0472 de Interdição, em que
são partes Isabel Maria da Silva, como requerente e
Maria Aparecida Ferreira, como interditada. Pelo
presente Edital INTIMA da sentença proferida no ID
2448706396, dos autos supracitados, cujo teor é o
seguinte: " SENTENÇA I - RELATÓRIO ISABEL
MARIA DA SILVA ajuizou ação de interdição em
face de sua genitora MARIA APARECIDA
FERREIRA, sob alegação de que sua mãe é
portadora de alzheimer, tornando-a incapaz para
gerir a sua vida e bens. Dessa forma, pleiteou a
curatela provisória e requereu a procedência do
pedido para que, ao final, seja decretada a interdição,
nomeando-lhe para o exercício da curatela. Com a
inicial vieram os documentos Ids. 85610025 ao
85616355. No despacho Id. 93307660, foram
deferidos os benefícios da assistência judiciária a
parte autora, designada audiência de entrevista e
determinada a citação e intimação da parte ré. A
audiência de entrevista realizada no Id. 102054742.
Na decisão Id. 102450735, foi deferida a curatela
provisória nomeando a requerente como curadora,
bem como nomeado curador especial à interditanda
e deferida a realização de prova pericial. O curador
especial da demandada ofertou sua defesa no Id.
105939270 e apresentou quesitos. Impugnação à
contestação no Id. 107600672. Realizado o exame
técnico, foi acostado o laudo pericial da ré no Id.
1826869837, no qual foi constatada a anomalia
mental consistente em demência decorrente da
doença de Alzheimer (Cid. 10 F00.1 e G30.0),
impedindo a interditanda de reger sua pessoa e seus
bens. Em seguida, o Ministério Público, em seu
parecer Id. 1927070017, manifestou-se pela
procedência do pedido. É o relatório. Decido. II -
FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de pedido de
interdição formulado pela filha da requerida, ao
fundamento de que esta não possui capacidade para
reger a si mesma no exercício dos atos da vida civil.
Quanto ao fato objeto da lide, a alegada anomalia
mental da interditanda foi comprovada pela perícia
materializada no laudo Id. 1826869837, por meio do
qual foi confirmado quadro demencial, decorrente da
doença de Alzheimer (Cid. 10 F00.1 e G30.0),
denotando a incapacidade de reger a sua pessoa e os
seus bens. Tal documentação somente corrobora o
atestado médico apresentado pela autora no Id.
85615692 e 85616355, bem como a situação
atestada durante a audiência de entrevista, na qual a

requerida apresentou os sinais descritos para a
enfermidade em questão. Por evidente, conquanto
com comprometimento das faculdades mentais, a
interditanda não dispõe de plena capacidade para o
exercício dos atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial. Conforme dispõe o
artigo 84, § 3º, da Lei 13.146/15, "a definição de
curatela de pessoa com deficiência constitui medida
protetiva extraordinária, proporcional às
necessidades e às circunstâncias de cada caso".
Ademais, a curatela deverá durar o menor tempo
possível, desde que a causa de incapacidade seja
temporária. Dentro dessa orientação normativa,
cumpre observar que, por causa permanente, a
demandada se encontra desprovida da capacidade de
exprimir sua vontade, o que revela a impossibilidade
de definição do prazo de duração da curatela, ou
seja, há de se decretar a interdição por prazo
indeterminado. De outra banda, em razão da
natureza e das consequências da anomalia detectada
e em atenção às potencialidades da interditanda,
conclui-se que as limitações e restrições de atividade
e participação impõem a privação da prática
autônoma e independente de todos os atos a que
alude o artigo 1.782, do CC. Ao arremate,
tratando-se de pessoa idosa, cabível é o deferimento
da curatela a filha, mormente porque revelou plenas
condições para seu exercício. Considerando a
existência de patrimônio em nome da interditanda,
fica a curadora obrigada à prestação de contas,
anualmente, nos termos do art. 1.757, CC, sob pena
de ser responsabilizada. III - DISPOSITIVO Diante
do exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de
MARIA APARECIDA FERREIRA, portadora do
RG 32.537.977-4 e inscrita no CPF 039.129.966-28,
privando-a da prática, sem curadora, de todos os atos
previstos no artigo 1.782, do CC. Torno a curatela
provisória deferida, no Id. 102450735, definitiva,
devendo a curadora Isabel Maria da Silva,
representar a interdita nos limites da curatela e
ficando obrigada à prestação de contas anual, na
forma do art. 1.757, CC, sob pena de
responsabilidade. Intime-se a curadora para assinar o
termo de compromisso definitivo, no prazo de 05
(cinco) dias. Em face do artigo 755, § 3º, do CPC e
artigo 9º, inciso III do CC, determino a expedição de
mandado para a inscrição da presente sentença no
Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como sua
publicação no sítio eletrônico do TJMG e na
plataforma de editais do CNJ, bem como no Órgão
Oficial, por três vezes, com intervalo de dez dias.
Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em
julgado e cumprida as formalidades de praxe,
arquive-se. P.R.I.C. Paraguaçu/MG, 26 de fevereiro
de 2021. Paula Ozi Silva Rosalin de Oliveira Juíza
de Direito Rua Nestor Eustáquio, 237, Centro,
PARAGUAçU - MG - CEP: 37120-000 ". E para
que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e ninguém possa ignorar mandou
expedir o presente Edital que deverá ser publicado
na rede mundial de computadores, no sítio do
TJMG, bem como na plataforma de editais do CNJ,
onde deverá permanecer por 06 (seis) meses; na
Imprensa local, por uma vez e na Imprensa Oficial,
como expediente do Juízo, por três vezes, com
intervalo de 10 dias. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Paraguaçu MG, em 19 de maio de 2020.
Paula Ozi Silva Rosalin de Oliveira Juíza de Direito
Documento assinado eletronicamente

PASSA-QUATRO

Processos Eletrônicos (PJe)

Edital de Intimação - Processo nº
0476.0001712-30.2014. Ação: Cumprimento de
Sentença. Autor: Romilson Fonseca Moura. Réu:
Menon Lopes Duarte. INTIMANDO MENON
LOPES DUARTE, brasileiro, CPF 047.748.166-39,
que se encontra com paradeiro ignorado, e em lugar
incerto e não sabido. Finalidade: para que tome
ciência da penhora realizada nos autos de ID
3444211403 no valor de R$150,85 (cento e

cinquenta reais e oitenta e cinco centavos) podendo
impugnar no prazo de 15 dias. Em 25 de maio de
2021. Eu, Guido Jr., Oficial de Apoio Judicial, o
digitei e subscrevi.
Juiz de Direito em substituição: Ronaldo Ribas da
Cruz

Comarca de Passa Quatro - MG. Justiça Gratuita
Prazo: 30 dias
Edital de Citação - Processo nº
5000629-15.2019.8.13.0476. Ação: Usucapião.
Autora: Ana Cláudia dos Santos e outros e Réu:
Elias Peres da Silva e Nicéia Peres Da Silva.
CITANDO todos e quaisquer interessados e
chamados para todos os atos da Ação de Usucapião
supra, referente a uma área de terras situada nesta
cidade: Imóvel de Matrícula n° 4.622 - Lote de
terreno medindo 100,00m2, situado na Avenida São
Francisco, nº157, Bairro São Francisco, nesta
cidade, onde se acha construída uma casa de morada
com 68m2 com as seguintes confrontações: pela
frente, confronta com a Av. São Francisco, na
extensão de 5,20m; pelos fundos, confronta com
José Victor da Silva e sua mulher Aparecida de
Oliveira Silva, na extensão de 4,90m, residentes e
domiciliados na Rua das Hortênsias, nº 21, Bairro
São Francisco; do lado esquerdo de quem vê o
imóvel, confronta com José Francisco Xavier e sua
mulher Roseli Maria da Silva Xavier, na extensão de
19,90m, residentes e domiciliados na Av. São
Francisco, nº155, Bairro São Francisco; do lado
direito de quem vê o imóvel, confronta com Maria
Silvério da Costa, na extensão de 19,05m, residente
e domiciliada na Av. São Francisco, nº 159, Bairro
São Francisco. Finalidade: contestar a ação, que
tramita por este Juízo e Secretaria de Instância
Inicial, sito à Praça Dr. Gilberto Guedes, s/nº, Passa
Quatro-MG, no prazo de 15 dias, sob pena de serem
considerados verdadeiros os fatos narrados na
inicial, nos termos do art. 335 do CPC. Em 26 de
maio de 2021. Eu, Guido Mota Jr., Oficial de Apoio
Judicial, o digitei e subscrevi.
O Juiz de Direito em substituição: Dr. Ronaldo
Ribas da Cruz.

Comarca de Passa Quatro - MG.Justiça
GratuitaPrazo: 30 dias
Edital de Citação - Processo nº
5001219-89.2019.8.13.0476. Ação: Usucapião.
Autora: José Roberto dos Santos e Réu: Giselle
Rangel da Silva e outros. CITANDO todos e
quaisquer interessados e chamados para todos os
atos da Ação de Usucapião supra, referente a uma
área de terras situada nesta cidade: Imóvel de
Matrícula n° 3.638 - Lote de terreno urbano medindo
151,90m2, situado na Rua Chico Barbosa, nº767,
Bairro São Geraldo, nesta cidade, onde se acha
construída uma casa de morada com 79,35m2 com
as seguintes confrontações: iniciando no vértice 1,
com coordenada UTM SAD 69 =N:503030 e
E:7523413, daí, segue por 15,00 metros
confrontando com Geselle Rangel da Silva e outro
(matrícula nº 156) até o vértice 2: daí, deflete à
direita e segue por 10,40 metros confrontando
Espólio de Maria José Ribeiro Rocha e outras
(matrícula nº 3638) até o vértice 3; daí, deflete à
direita e segue por 15,00 metros confrontando com
David José Basilio (matrícula 5589) até o vértice 4;
daí, deflete à direita e segue por 9,85 metros
confrontando com a rua Chico Barbosa até o vértice
1, inicio e término deste perímetro. Finalidade:
contestar a ação, que tramita por este Juízo e
Secretaria de Instância Inicial, sito à Praça Dr.
Gilberto Guedes, s/nº, Passa Quatro-MG, no prazo
de 15 dias, sob pena de serem considerados
verdadeiros os fatos narrados na inicial, nos termos
do art. 335 do CPC. Em 26 de maio de 2021. Eu,
Guido Mota Jr., Oficial de Apoio Judicial, o digitei e
subscrevi.
O Juiz de Direito em substituição: Dr. Ronaldo
Ribas da Cruz.

PASSOS
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COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - AGRESSOR -
PRAZO DE 60 DIAS - CHRISTIAN CARLOS
EVANGELISTA, brasileiro, nascido aos
18/01/1981, filho de Maria Rosa Evangelista e
Wilson Candido Evangelista, RG 10099880 e CPF
n° 01196830673. O DR. MATEUS QUEIROZ DE
OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da Segunda
Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude, da
Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc# FAZ SABER a quantos este
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, corre o processo de Medida Protetiva nº
0479.21.001270-0, contra o agressor supracitado, no
qual fora vítima HELLEN OLIVEIRA CALIXTO,
brasileira, nascida aos 17/02/1988, filha de Dinamar
Benedita de Oliveira Calixto e Pedro Raimundo
Calixto. E por estar o AGRESSOR em lugar incerto
e não sabido, mandou na melhor forma de direito
passar o presente Edital, pelo qual fica INTIMADO,
de que por este Juízo foram CONCEDIDAS
MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA
VÍTIMA, consistentes em: a) o imediato
afastamento do representado do domicílio ou local
de convivência com a ofendida Helen de Oliveira
Calixto; b) proibição de aproximação do
representado da ofendida Helen de Oliveira Calixto,
devendo manter distância mínima de 300 (trezentos)
metros dela; c) proibição de manter contato com a
ofendida Helen de Oliveira Calixto, por qualquer
meio de comunicação. Fica o AGRESSOR advertido
de que, em caso de descumprimento das medidas
protetivas acima deferidas, poderá ser decretada a
sua prisão preventiva. E para conhecimento de
todos, será este publicado no Diário do Judiciário,
bem como afixado no saguão do Fórum Local. Dado
e passado nesta cidade de Passos, Estado de Minas
Gerais, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
CUMPRA-SE. Eu ______ Amanda Zaquia Morais,
Estagiária, o digitei. _______ Pollyana Aparecida
Ferreira Rodrigues, Gerente de Secretaria, o
subscrevi. Mateus Queiroz de Oliveira, Juiz de
Direito da 2ª Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude ______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - AGRESSOR -
PRAZO DE 60 DIAS - FAGNER EZEQUIEL
CUSTODIO, brasileiro, nascido aos 25/08/1988,
filho de Benedita Lucia Custodio, RG 16489149 e
CPF n° 10311747612. O DR. MATEUS QUEIROZ
DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da Segunda
Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude, da
Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc# FAZ SABER a quantos este
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, corre o processo de Medida Protetiva nº
0479.21.001145-4, contra o agressor supracitado, no
qual fora vítima MAIARA ALVES DA SILVA,
brasileira, nascida aos 22/09/1994, filha de Vanilda
Alves da Silva e Amarildo Oripe Batista da Silva. E
por estar o AGRESSOR em lugar incerto e não
sabido, mandou na melhor forma de direito passar o
presente Edital, pelo qual fica INTIMADO, de que
por este Juízo foram CONCEDIDAS MEDIDAS
PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA,
consistentes em: a) proibição de aproximação do
representado da ofendida Maiara Alves da Silva,
devendo manter distância mínima de 300 (trezentos)
metros dela; b) proibição de manter contato com a
ofendida Maiara Alves da Silva, por qualquer meio
de comunicação. Fica o AGRESSOR advertido de
que, em caso de descumprimento das medidas
protetivas acima deferidas, poderá ser decretada a
sua prisão preventiva. E para conhecimento de

todos, será este publicado no Diário do Judiciário,
bem como afixado no saguão do Fórum Local. Dado
e passado nesta cidade de Passos, Estado de Minas
Gerais, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio
do ano de 2021 (dois mil e vinte e um).
CUMPRA-SE. Eu ______ Amanda Zaquia Morais,
Estagiária, o digitei. _______ Pollyana Aparecida
Ferreira Rodrigues, Gerente de Secretaria, o
subscrevi. Mateus Queiroz de Oliveira, Juiz de
Direito da 2ª Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude ______.

1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E EXECUÇÕES PENAIS
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS - JUSTIÇA
GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO
LEANDRO BATISTA FERREIRA, brasileiro,
natural de Passos/MG, nascido aos 25/09/1982, filho
de Maria de Fatima da Silva e de Deniz Batista
Ferreira.
Processo nº 0479.20.000057-4

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a quantos deste Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, tem andamento um processo
movido pela Justiça Pública contra Leandro Batista
Ferreira, acima qualificado, pelo qual foi denunciado
pelo Dr. Promotor de Justiça como incurso no artigo
306 do Código de Trânsito Brasileiro. Constando
dos autos que o réu supracitado está atualmente em
lugar incerto e não sabido, mandou na melhor forma
de direito, passar o presente edital pelo qual CITA o
réu acima descrito, dos termos da denúncia ofertada
pelo Ministério Público Estadual, bem como para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. Caso o acusado não tenha condições
financeiras de contratar advogado, deverá procurar a
Defensoria Pública para que apresente a sua defesa
no prazo legal. E, para conhecimento de todos, será
este publicado pelo Diário Oficial e afixado no
saguão do Fórum. Dado e passado nesta cidade de
Passos, Estado de Minas Gerais, aos 26 (vinte e seis)
de maio de 2021. Eu, Gustavo Antônio Bachião de
Faria, Estagiário, o digitei. Eu, Juliana Dominiski
Biasini, Gerente de Secretaria, o conferi.
Ademir Bernardes de Araújo Filho
Juiz de Direito

1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E
EXECUÇÕES PENAIS
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 90 DIAS
ELOISA CANDIDA OLIVEIRA, brasileira, natural
de Belo Horizonte/MG, nascida aos 17/09/1993,
filha de Rosilene Candida de Oliveira e Sebastiao de
Oliveira Braga.
Processo nº 0479.17.012147-5

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc

FAZ SABER a quantos este Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, correu o processo supra
epigrafado, contra a ré, acima qualificada, por estar a
mesma em lugar incerto e não sabido, mandou na
melhor forma de direito passar o presente Edital,
pelo qual fica a mesma intimada da sentença de fls.
131/132, que julgou parcialmente procedente o
pedido contido na denúncia, a qual condenou a ré

como incursa na conduta prevista no artigo 155,
§§1°, 2° e 4°, I, do Código Penal, a pena de 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis)
dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade
por 02 (duas) restritiva de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e a prestação
pecuniária no importe de 01 (um) salário-mínimo,
concedido o direito de recorrer em liberdade. E, para
conhecimento de todos será este publicado no Diário
Oficial e afixado no saguão do Fórum. Dado e
passado nesta cidade de Passos, Estado de Minas
Gerais, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do
ano de 2021. Eu, Gustavo Antônio Bachião de Faria,
Estagiário, o digitei. Eu, Juliana Dominiski Biasini,
Gerente de Secretaria, o conferi.
Ademir Bernardes de Araújo Filho
Juiz de Direito

PATOS DE MINAS

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PATOS DE MINAS, ESTADO DE
MINAS GERAIS - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCEDIMENTO
COMUM - PROCESSO ELETRÔNICO N°
5004735-71.2020.8.13.0480. O Exmo. Dr. Tenório
Silva Santos, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível
desta cidade e comarca de Patos de Minas, Estado de
Minas Gerais, na forma da lei, etc# CITA, pelo
presente edital a requerida MARIELY SILVA
VIEIRA, brasileira, solteira, profissão ignorada,
inscrita no CPF sob o nº 085.969.456-95, cédula de
identidade ignorada, nascida aos 06/09/1996, filha
de Mirna Benevenute da Silva, atualmente em local
incerto e não sabido, para que tome conhecimento
dos autos do PROCEDIMENTO COMUM,
requerido pela FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
PATOS DE MINAS, em face de MARIELY SILVA
VIEIRA, que tramita perante este Juízo, a
acompanhar a tramitação do aludido processo até
final sentença, e para, querendo, contestá-la, no
prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de
advogado. Ficando ciente de que a ausência de
contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em
prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º
do CPC, fica vedado o exercício da faculdade
prevista no artigo 340 do CPC. E, para
conhecimento de todos os interessados, expediu-se o
presente edital publicado no DJE na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Patos de
Minas, Estado de Minas Gerais, aos 26 dias do mês
de maio do ano de 2021. Eu, Ivete Ferreira Mendes,
Oficial de Apoio Judicial, o digitei e subscrevo.
(OAB/MG nº 140.713, OAB/MG nº 132.547).
Juiz de Direito: Tenório Silva Santos

COMARCA DE PATOS DE MINAS/MG -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO de RODRIGO PEREIRA DA
SILVA - Processo nº 5004897-03.2019.8.13.0480. O
Exmo. Sr. Dr. Rodrigo de Carvalho Assumpção, Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Patos de
Minas/MG, na forma da lei, etc... Faz saber a todos
que o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria,
processaram-se os termos da ação de Interdição de
RODRIGO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, maior,
solteiro, nascido em 07/06/1983, inscrito no
CPF/MF sob o número 017.186.056-09, portador da
Carteira de Identidade número MG-13.878.617,
filho de Sebastião Pereira da Silva e Maria
Rodrigues da Silva, residente e domiciliado na Rua
Amélia de Souza nº 157, Bairro N. Sra. das Graças,
Patos de Minas/MG, CEP:38701-254, por ter sido
declarado relativamente incapaz de exprimir sua
vontade em todos os atos da vida civil, mormente os
atos de natureza patrimonial e negocial (artigo 4º,
inciso III e art. 1782, ambos do Código Civil c/c
artigo 755, do CPC 2015. Interdição requerida por
MOZAR JOSÉ DA SILVA, brasileiro, maior,
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casado, nascido aos 29/08/1981, operador industrial,
inscrito no CPF/MF sob o número 067.524.636-97,
portador da Carteira de Identidade número
MG-10.721.460 SSP/MG, filho de Sebastião Pereira
da Silva e Maria Rodrigues da Silva, residente e
domiciliado na Rua Amélia de Souza nº 157, Bairro
N. Sra. das Graças, Patos de Minas/MG,
CEP:38701-254, Aa qual foi nomeada curadora
definitiva, pelo que serão considerados nulos e sem
nenhum efeito, os atos, avenças e convenções que
o(a) interditado(a) celebrar sem assistência de
seu(sua) curador(a). E, para conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Patos
de Minas, Estado de Minas Gerais, em 26 (vinte e
seis) dias do mês de maio do ano de 2021. Eu, Maize
Morais de Almeida), Oficial Judiciário, o digitei.
Advogado: Dr. Juliano César Alves (OAB/MG
113.242). Juiz de Direito: Rodrigo de Carvalho
Assumpção.

COMARCA DE PATOS DE MINAS/MG -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO DE AMADEU PEREIRA GOMES -
Processo nº 5005756-19.2019.8.13.0480. O Exmo.
Sr. Dr. Rodrigo de Carvalho Assumpção, Juiz de
Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Patos de
Minas/MG, na forma da lei, etc... Faz saber a todos
que o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria,
processaram-se os termos da ação de Interdição de
AMADEU PEREIRA GOMES, brasileiro, viúvo,
aposentado, nascido aos 15/05/1939, inscrito no
CPF/MF sob o número 038.954.036-60, portador da
Carteira de Identidade número MG-11.006.574
SSP/MG, filho de Antônio Fernando da Silva e
Jovita Maria de Jesus, residente e domiciliado na
Rua Carlos Alberto Vilaça, 38, Bairro Jardim
Panorâmico, Patos de Minas/MG, CEP: 38.705-375,
por ter sido declarado relativamente incapaz de
exprimir sua vontade em todos os atos da vida civil,
mormente os atos de natureza patrimonial e negocial
(artigo 4º, inciso III e art. 1782, ambos do Código
Civil c/c artigo 755, do CPC 2015. Interdição
requerida por ANA CRISTINA GOMES, brasileira,
casada, artesã, nascida aos 21/10/1974, inscrita no
CPF/MF sob o número 029.559.106-43, portadora
da Carteira de Identidade número M-7.747.174,
expedida em 08/05/1992 pela SSP/MG, filha de
Amadeu Pereira Gomes e Maria Madalena
Nascimento Gomes, residente e domiciliada na Rua
Carlos Alberto Vilaça, 38, Bairro Jardim
Panorâmico, Patos de Minas/MG, CEP: 38.705-375,
que já prestou o devido compromisso e está no
exercício do cargo, pelo que serão considerados
nulos e sem nenhum efeito, os atos, avenças e
convenções que o(a) interditado(a) celebrar sem
assistência de seu(sua) curador(a). E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Patos de Minas, Estado de Minas
Gerais, em 26 (vinte e seis) dias do mês de maio do
ano de 2021. Eu, Maize Morais de Almeida, Oficial
Judiciário, o digitei e subscrevo. Advogado: Dr.
Adriano Moreira e Silva (OAB/MG 82256). Juiz de
Direito: Rodrigo de Carvalho Assumpção.

PATROCÍNIO

COMARCA DE PATROCÍNIO-MG. EDITAL DE
INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 90 (NOVENTA)
DIAS. JUSTIÇA GRATUITA. A JUSTIÇA DE
PATROCÍNIO-MG., na forma da Lei, faz saber aos
que virem o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO ou
dele notícia tiverem que, por este Juízo e pela
Secretaria da Primeira Vara Criminal desta Comarca
tem andamento o Processo de nº 481.19.005490-0,
movido pela Justiça Pública contra LUCIENE DE
FÁTIMA SILVA, nascida aos 29/08/1979, filha de
Lúcia de Fátima Silva, atualmente em lugar incerto e
não sabido, e tendo sido condenada por sentença
deste Juízo datada de 06 de fevereiro de 2020, com
fulcro no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei

11.343/06, submetendo à pena definitiva de 09
(nove) anos de reclusão e 920 (novecentos e vinte)
dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo
vigente à data do fato, iniciando o acusado o
cumprimento da reprimenda no regime fechado. E
como não tenha sido possível intimá-lo
pessoalmente, pelo presente edital o intima da
mencionada decisão, da qual poderá interpor dentro
de 05 (cinco) dias, contados do término do prazo
acima, o recurso cabível sob pena de ver passar em
julgado, dita decisão. Patrocínio-MG, 26 de maio de
2021. Eu, Jaizer Rodrigo Santos Carrijo, Oficial
Judiciário, que o digitei e subscreví. Ozires de
Moura Júnior, Escrivão Criminal. Serlon Silva
Santos, Juiz de Direito da Vara Criminal e Infância e
Juventude.

Processos Eletrônicos (PJe)

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
PATROCÍNIO - ESTADO DE MINAS GERAIS.
REPUBLICAÇÃO DO EDITAL PARA
CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS/CREDORES. PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ALMIR
ADRIANO GIMENEZ (CNPJ 39.876.550/0001-04),
CARLOS ADEMIR GIMENEZ (CNPJ
39.876.622/0001-13) CLARICE JOSEFA
CAPORALINI GIMENEZ (CNPJ
39.876.441/0001-97), MAURÍCIO GIMENEZ
(39.834.820/0001-14) DENOMINADO -GRUPO
GIMENEZ-. PROCESSO n°
5005644-13.2020.8.13.0481 (PJE). O Dr. Marcos
Bartolomeu de Oliveira, Juiz de Direito da 1ª Vara
Cível, em exercício de seu cargo, na forma da lei,
etc., AVISA aos interessados/credores que foi
recebido o Plano de Recuperação Judicial das
empresas em epígrafe, conforme ID nº 3026616430
a 3026701399. Ficam os interessados/credores
advertidos de que têm o prazo de 30 ( trinta ) dias a
partir da publicação do presente edital para
apresentação de eventuais objeções, na forma dos
artigos 53, § único e 55 da lei 11.101/2005. E para
que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o
presente. Patrocínio, 26 de Maio de 2020. Eu,
Angelo Rodrigo de Bastos, Oficial Judiciário, o
digitei. Eu, Vânia Evangelista de Oliveira Santos,
Gerente de Secretaria, o subscrevo por ordem do
MM. Juiz de Direito.

Recuperação Judicial nº 5005644-13.2020.8.13.0481
(PJe). Comarca de Patrocínio - Edital de intimação
de credores e terceiros interessados (art. 7º, § 2º, e
art. 8º, da Lei nº 11.101/05) para, querendo,
apresentarem as impugnações no prazo legal de 10
(dez) dias úteis contados de sua publicação.
Recuperação Judicial de ALMIR ADRIANO
GIMENEZ (CNPJ 39.876.550/0001-04), CARLOS
ADEMIR GIMENEZ (CNPJ 39.876.622/0001-13),
CLARICE JOSEFA CAPORALINI GIMENEZ
(CNPJ 39.876.441/0001-97), MAURICIO
GIMENEZ (CNPJ 39.834.820/0001-14). O MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Patrocínio, Estado de Minas Gerais, Dr. Marcos
Bartolomeu de Oliveira, na forma da lei, faz saber
aos que o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que das habilitações e divergências
apresentadas, a relação de créditos e credores abaixo
é a resultante das avaliações feitas pela
Administradora Judicial ABI-ACKEL
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pelo representante
legal neste encargo, Filipe Augusto Sales Lima
Bezerra, que encaminhou o presente conteúdo ao
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Patrocínio. Na
oportunidade, salienta que os documentos
relacionados a avaliação das habilitações e
divergências, bem como aqueles apresentados pelos
próprios credores quando de sua pretensão, estão à
disposição online ou na sede da Administradora
Judicial, mediante prévio agendamento pelo e-mail
admjudicial@abiackeladvogados.com.br, bem como
o relatório da fase de verificação de créditos e as
respectivas notas técnicas disponível nos autos do

processo e no site www.abiackeladvogados.com.br
em aba própria "Recuperações Judiciais". É a
relação consolidada de credores consolidada após
habilitações e divergências conforme se segue.
CLASSE II (COM GARANTIA REAL): Banco do
Brasil S.A. - R$ 19.466.500,06; Cooperativa
Regional dos Cafeicultores em Guaxupé Ltda - R$
2.219.413,48. TOTAL DA CLASSE II (COM
GARANTIA REAL) - R$ 21.685.913,54. CLASSE
III (QUIROGRAFÁRIOS): A Tropical Mat. p/
Construção Ltda - R$ 167.419,64; Agrojapão Com.
e Repres. de Insumos Agropecuaria Ltda. - R$
3.540,00; Alessandra da Silveira Ramos Raymundo
- R$ 312.500,00; Amarildo Alves Junior - R$
100.000,00; Ana Carolina de Avila Tresoldi - R$
100.000,00; Banco Bradesco S/A - R$ 297.699,02;
Banco do Brasil S/A - R$ 2.303.437,41; Banco
Original S/A - R$ 790.764,28; Banco Santander S/A
- R$ 143.705,82; Borfreios Borrachas e Freios Ltda -
R$ 289,33; Cacildo Jorge Pinto - R$ 450,00;
Cafeeira Porta do Ceu Ltda - R$ 27.358,55; Carlos
Roberto dos R Melo e Cia Ltda - R$ 6.141,93;
Carroceria Reis Ltda - R$ 576,70; Casa de Peças
São Domingos Ltda - R$ 3.149,23; Casa do
Encanador Patense Ltda - R$ 8.230,50; Celina
Naves da Silva e Cia Ltda -Me (Lubrimax) - R$
1.965,00; Celio Zuttion - R$ 240.000,00; Central
Ferragens e Ferramentas Ltda - R$ 822,00;
Chevropatos Ltda - R$ 1.409,00; Cicero Ferreira de
Melo - R$ 1.062.000,00; Comercio de Combustiveis
Morada Nova Ltda - R$ 16.600,00; Comercio de
Combustiveis Morada Nova Ltda - R$ 16.600,00;
Comercio de Combustiveis Morada Nova Ltda - R$
16.850,00; Comercio de Combustiveis Morada Nova
Ltda - R$ 16.850,00; Comercio de Combustiveis
Morada Nova Ltda - R$ 16.850,00; Comercio de
Combustiveis Morada Nova Ltda - R$ 249.439,21;
Condor Sistemas Eletronicos Eireli - R$ 561,96;
Conemag-conexões e Mangueiras Ltda - R$
1.215,00; Cooperativa Regional dos Cafeicultores
em Guaxupé Ltda - R$ 29.410,61; Cristalina
Agronegocios Com. e Rep. de Prod. Agricolas Ltda
(Sigma) - R$ 248.950,00; Cristiano Maciel Tezolini
- Ferragista União - R$ 390,15; Divino Braga
Borges (Despachante) - R$ 5.290,00; ED&F Man
Volcafé Brasil Ltda - R$ 62.715,00; Edivaldo Adair
de Oliveira - R$ 800,00; Edivaner Zanardo - R$
90.500,00; Eletro Epcel Ltda - R$ 70.071,00;
Embreturbos Peças e Serviços Ltda - R$ 866,68;
Engeaços Acos e Metais Ltda - R$ 448,23; Ercal
Empresas Reunidas de Calcario Ltda - R$ 3.666,80;
Fausto Campelo Santos - R$ 100.000,00; Fenix
Agro Pecus Industrial Ltda - R$ 72.000,00; Fort
Hidraulica Ltda - R$ 22.813,32; Gediesel Peças e
Mecanica - R$ 2.723,13; Gilson Adamião de
Oliveira - R$ 151.924,00; GSB-Software de Gestão
para o Agronegocio Ltda - R$ 5.090,00; Heleno
Martins da Silva - R$ 615,00; Imperio Auto Peças -
B.B.M. Dasmasceno - R$ 1.666,00; Industrial
Campo Forte e Implementos Agricolas - R$
1.650,00; Irrigagiro Materiais para Irrigação Ltda -
R$ 291,00; Izael Alves Silva (Auto Eletrica Paraná)
- R$ 10.171,39; João Batista Tiago - R$ 22.500,00;
João Figueiredo Neto - R$ 1.637.000,00; Joldemar
Coutinho - R$ 6.004.700,00; Jorge Fenato - R$
68.280,00; José Gaspar Albino - R$ 45.000,00;
Leandro Ferreira de Souza (LC) - R$ 37.907,08;
Lonas Vinil Fort Ltda - R$ 2.225,00; Loteamento
Parque Santo Antonio Ltda - R$ 60.303,76;
Lubripatos Lubrificantes Ltda - R$ 450,00;
Distribuidora de Peças e Lubrificantes Monteiro
EIRELI - R$ 500,00; Luzia de Souza Matos - R$
2.028.300,00 - Maqnelson Agricola Ltda - R$
46.250,76; Maria Aparecida de Jesus Oliveira - R$
200.000,00; Maximo Alberto Simionato - R$
40.000,00; Mineração João Vaz Sobrinho Ltda - R$
50.94,90; MSC Tecnologia e Informatica Cia Ltda -
R$ 2.380,00; Murilo Machado Silva - R$ 310,00;
Nilton José Gonçalves - R$ 4.022,00; Olan Agricola
Ltda - R$ 12.289.230,00; Omar Caixeta Junior - R$
284.229,50; Park Maquinas Agricolas - R$
415.000,00; Patrolub Lubrificantes Ltda - R$
4.197,68; Pit Stop Pneus Auto Center Ltda - R$
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76.511,54; Pneus Bos Vista Ltda - R$ 190,00;
Pratocon Industria de Concretos Ltda - R$
10.920,00; Protec Produtos Agricolas Ltda - R$
726.640,00; Redemaq Minas Regional Maq.
Agricolas - R$ 2.885,10; Residencial Bela Vista -
R$ 69.212,65; Ribeiro Flor Ltda - R$ 87.308,38;
Ricardo Garcia Leal - R$ 600.000,00; Rosivaldo
Alves Cardoso - R$ 85.391,56; Sergio Franco - R$
315.000,00; Setta Fios e Cabos Ltda - R$ 5.866,68;
Sollus Consultoria Agricola Ltda - R$ 2.034,00;
Solo Fertil Ind. e Com Ltda - R$ 70.224,00; Solucao
Pecas E Servicos Agricolas Ltda - R$ 18.653,11;
Soluções Fomento Comercial Ltda - R$ 10.666,67;
Sylvana dos Reis de Melo Pacheco - R$
1.769.140,00; TDI Maquinas Agricolas e Comercio
Ltda - R$ 4.613,62; Tiggor Locação e Equipamentos
Ltda - R$ 501,00; Toledo Tratores EIRELI - R$
4.400,00; Top Maquinas Prestadora de Serviço Ltda
- R$ 250,00; Torneadora Dois Irmão Ltda - R$
893,40; Total Brasil Diesel Ltda - R$ 50.855,14;
Tratopel Tratores Peças Ltda - R$ 7.492,57;
Triangulo Sistemas Hidraulicos Ltda - R$ 480,00;
Trucks Reis Ltda - R$ 1.053,10; Uilian Fernando de
Souza - R$ 5.000,00; Val Luz Ltda - R$ 2.159,55;
Valdemar José Alves - R$ 159.300,00; Virmondes
Machado - R$ 958.000,00; VR Adesivos Ltda - R$
400,00; Weuller José da Silva Costa (Nacional Auto
Peças) - R$ 553,00; Wismar Ferreira de Castro - R$
2.214.000,00. TOTAL CLASSE III
(QUIROGRAFÁRIOS) - R$ 37.371.202,64.
CLASSE IV (MICROEMPRESA - ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP):
Agilmar Ferreira Pinto (Ferpes) - R$ 509,80;
Agricola Auto Peças Ltda ME - R$ 2.862,50;
Agropecuaria Brejo Bonito Ltda - R$ 2.790,62; Auto
Eletrica Carlim Patrocinio Ltda - R$ 350,00; Boa
Vista Pneus e Serviços Ltda - R$ 5.516,68; Chaveiro
Lider - R$ 316,00; Costa e Caixeta Ltda - R$
320,00; Domingos Eduardo Nogueira e Cia Ltda -
R$ 822,00; Eletro Reis Eletrificação Rural e Urbana
Eireli - R$ 7.500,00; Eletromecanica Fio de Ouro
Ltda ME - R$ 645,00; Equilibrio Saude Ambiental
Eireli - R$ 2000,00; Equilibrio Saude Ambiental
Eireli - R$ 1.800,00; IG Baterias - R$ 680,00; Jose
Baltazar da Silva - R$ 650,00; José Lucio de Paula
Henrique ME - R$ 1.000,00; Jose Orlando Oliveira
(Oficina do Compadre) - R$ 3.180,00; Manoel
Guedes de Assis (Auto Eletrica Pelezinho) - R$
15.477,00; Marcio Marcos Gonçalves - R$
27.000,00; Marcio Silverio de Oliveira (Patos
Hidroar) - R$ 12.915,00; Marques Diesel Ltda - R$
124.015,35; Mercadao dos Parafusos Eireli - R$
1.160,75; Molas Planalto Ltda ME - R$ 24.898,90;
Moraes e Garcia Barretos Ltda ME - R$ 6.557,88;
Rodrigo Candido Martins ME (Torneiro) - R$
5.830,12; Só Ferraço Patrocínio ME - R$ 813,68;
Terra Com. de Peças e Serviços para Maquinas
Agricolas - R$ 160.000,00; Três Irmãos Comercio e
Serviços Trucks Ltda ME - R$ 270,60. TOTAL DA
CLASSE IV (MICROEMPRESA - ME E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP) - R$
408.081,88. TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS - R$
59.465.198,06. Ficam intimados por este edital os
credores, eventual comitê de credores constituído, os
devedores recuperandos e o Ministério Público para,
querendo, propor impugnações por dependência aos
autos principais no prazo de 10 (dez) dias contados
de sua publicação. E para que produza seus efeitos
de direito, será o presente Edital afixado e publicado
na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de Patrocínio, aos 26 e Maio de 2021.

PEDRO LEOPOLDO

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO
PRAZO DE: 10 DIAS
Processo nº: 0056462-62.2018
Nome: Jonathan Rodrigues dos Santos
Filiação: Neli Rodrigues da Costa e Jerônimo
Pereira dos Santos Filho
Prontuário: 2591501
RG: 16855274/SSP
Último endereço conhecido: Rua Caio Martins,

nº343, bairro São Geraldo, Pedro Leopoldo/MG
Nome: João Dionathan Gonçalves da Silva
Filiação: Rosângela Gonçalves da Silva
Prontuário: 2778504
RG: 15080187/SSP
CPF: 131.551.386-29
Último endereço conhecido: Rua João Lopes
Siqueira, nº 98 - A, bairro Triangulo, Pedro
Leopoldo/MG
Data do Interrogatório: dia 12/07/2021 às 17:30
horas
O Sr. Otávio Batista Lomônaco, MM. Juiz de
Direito em exercício nesta 1ª Vara de Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei,
etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou
dele notícia tiverem que, por este Juízo e Secretaria,
tem andamento os autos do Processo-Crime acima
indicado, movido pela Justiça Pública contra a
pessoa acima qualificada, DENUNCIADO(A) por
delito praticado nesta cidade, e estando a parte Ré
em local incerto e não sabido serve o presente
INTIMÁ-LO(A) a fim de, sob as penas da Lei,
comparecer ao Interrogatório designado para a data e
horário acima indicados, a ser realizado nas
dependências do fórum de Pedro Leopoldo à Rua
Coronel Cândido Viana, 273, Centro. FICA,
finalmente, INTIMADO(A) de que a inércia em
comparecer acarretará na decretação da REVELIA e
na possibilidade de REVOGAÇÃO de benefícios
processuais, inclusive na decretação da PRISÃO
PREVENTIVA. E, para que se não alegue
ignorância, mandou expedir este que será publicado
na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Pedro Leopoldo, Secretaria da 1ª Vara,
aos Maio 26, 2021. Eu, Fernanda Dutra de Assis
Araújo, Gerente de Secretaria, o subscrevi. Eu,
Otávio Lomônaco, Juiz de Direito o assino.
Assinatura:

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO - ESTADO
DE MINAS GERAIS. 1ª EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA DE
INTERDIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Publicado
por três (03) vezes, com intervalos consecutivos de
dez (10) dias. O MM Maria Jacira Ramos e Silva -
Juíza de Direito desta Comarca de Pedro
Leopoldo/MG, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por esta 2ª Secretaria do
Juízo tramitou uma AÇÃO DE CURATELA nº
5002001-21.2019.8.13.0210 proposta por
APARECIDA MARILENE RIBEIRO em face de
sua mãe DORIS NEVES RIBEIRO, conforme
sentença em resumo: "Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial,
extinguindo o processo, com resolução do mérito,
nos termos do disposto no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, para nomear
APARECIDA MARILENE RIBEIRO como
curadora de sua mãe DORIS NEVES RIBEIRO,
limitando a curatela exclusivamente aos direitos
patrimoniais e negociais da interditada. (...). Pedro
Leopoldo, 24 de Março de 2021. Maria Jacira
Ramos e Silva, Juíza de Direito." Para conhecimento
de todos expediu-se o presente que será publicado na
forma da Lei e afixado uma via no local de costume.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pedro
Leopoldo-MG, aos 26 de Maio de 2021. Eu,
Fernanda Diniz Campos Figueiredo, Oficiala de
Apoio Judicial, o digitei. Juliano Ribeiro da Cunha,
Gerente de Secretaria, o subscrevi. Maria Jacira
Ramos e Silva, Juíza de Direito.
Assinado__________.

PIRAPORA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PIRAPORA - 1ª VARA CÍVEL.
Justiça Gratuita. Edital de publicação de sentença de

interdição. Prazo de 30 dias. A Dra. Ana Carolina
Rauen Lopes de Souza, MMa. Juíza de Direito desta
vara, na forma da lei, etc.. FAZ SABER, que por
este Juízo e secretaria da 1ª Vara, encontra-se em
curso o processo autuado sob o nº
5000999-17.2018.8.13.0512, Ação de
Curatela/Interdição, em que foi decretada a
interdição de JOSÉ DO NASCIMENTO, brasileiro,
filho de João Antônio do Nascimento e Flora do
Nascimento, RG-MG 8.427.928, CPF
369.154.836-91, declarando-a relativamente incapaz
para exercer pessoalmente os atos da vida civil, com
as limitações previstas no art. 755, I do CPC c/c
1782 do CC, nomeada como curadora a requerente
MÁRCIA DA SILVA NASCIMENTO, brasileira,
CPF 001.033.726-10, RG-MG 7.657.644. Julgado
extinto o processo, com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Pirapora, 02 de março de 2021. Marina Kono
Watanabe. Escrivão Judicial - por ordem do Juiz de
Direito

COMARCA DE PIRAPORA - 1ª VARA CÍVEL.
Justiça Gratuita. Edital de publicação de sentença de
interdição. Prazo de 30 dias. A Dra. Ana Carolina
Rauen Lopes de Souza, MMa. Juíza de Direito desta
vara, na forma da lei, etc.. FAZ SABER, que por
este Juízo e secretaria da 1ª Vara, encontra-se em
curso o processo autuado sob o nº
5002800-31.2019.8.13.0512, Ação de
Curatela/Interdição, em que foi decretada a
interdição de WILSON OTTON DA SILVA ,
brasileiro, filho de Maria do Carmo Silva, RG M-
4.904.8656, CPF 075.419676-37, declarando-o
relativamente incapaz para exercer pessoalmente os
atos da vida civil, com as limitações previstas no art.
755, I do CPC c/c 1782 do CC, nomeada como
curadora a requerente VILSON TEIXEIRA DA
SILVA, brasileira, CPF 001.029.966-10,
RG-7.827.682 SSP/MG. Julgado extinto o processo,
com resolução do mérito, com fundamento no art.
487, I, do Código de Processo Civil. 7 de maio de
2021. Marina Kono Watanabe. Escrivão Judicial -
por ordem do Juiz de Direito

COMARCA DE PIRAPORA - 1ª VARA CÍVEL.
Justiça Gratuita. Edital de publicação de sentença de
interdição. Prazo de 30 dias. A Dra. Ana Carolina
Rauen Lopes de Souza, MMa. Juíza de Direito desta
vara, na forma da lei, etc.. FAZ SABER, que por
este Juízo e secretaria da 1ª Vara, encontra-se em
curso o processo autuado sob o nº
5001487-98.2020.8.13.0512, Ação de
Curatela/Interdição, em que foi decretada a
interdição de VITOR HUGO SANTOS CRUZ,
brasileiro, filho de Olegário Ribeiro da Cruz neto e
Celane Ferreira dos Santos, nascido aos 10/02/2002,
natural de Buritizeiro/MG, RG MG-22.341.552,
CPF 144.279.476-38, declarando-a relativamente
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida
civil, com as limitações previstas no art. 755, I do
CPC c/c 1782 do CC, nomeada como curadora a
requerente CELAME FERREIRA DOS SANTOS,
brasileiro, CPF 065.724.916-50, RG
MG-13.665.051. Julgado extinto o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I,
do Código de Processo Civil.10 de maio de 2021.
Marina Kono Watanabe. Escrivão Judicial por
ordem do Juiz de Direito

COMARCA DE PIRAPORA - 1ª VARA CÍVEL.
Justiça Gratuita. Edital de publicação de sentença de
interdição. Prazo de 30 dias. A Dra. Ana Carolina
Rauen Lopes de Souza, MMa. Juíza de Direito desta
vara, na forma da lei, etc.. FAZ SABER, que por
este Juízo e secretaria da 1ª Vara, encontra-se em
curso o processo autuado sob o nº
5000680-15.2019.8.13.0512, Ação de
Curatela/Interdição, em que foi decretada a
interdição de MARIENE APARECIDA
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, filha de
Domingos Rodrigues dos Santos e Maria de Lourdes
Rodrigues dos Santos nascido aos 15/08/1980,
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natural de Pirapora/MG, declarando-a relativamente
incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida
civil, com as limitações previstas no art. 755, I do
CPC c/c 1782 do CC, nomeada como curadora a
requerente LOURDEMI IMACULADA
RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, RG
M-11.257.754, CPF 034.524.156-86, Julgado extinto
o processo, com resolução do mérito, com
fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil. 10 de maio de 2021. Marina Kono Watanabe.
Escrivão Judicial - por ordem do Juiz de Direito

PITANGUI

COMARCA DE PITANGUI - MG - EXPEDIENTE
JUDICIÁRIO - JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS - A Exma.
Sra. Dra. Marcilene da Conceição Miranda, MMa.
Juíza de Direito da 1ª Vara desta Comarca de
Pitangui/MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER, aos
que o presente virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Edital, expedido nos autos do
processo-crime de nº 0514.20.000329-1, movido
pela Justiça Pública contra GLEIDSON NUNES
RODRIGUES DE JESUS, brasileiro, nascido aos
09/04/1987, natural de Vitória/ES, filho de Lourdes
Nunes Rodrigues de Jesus e Ailton Gregório de
Jesus, residente, à época do crime na rua São
Vicente, nº 285, Bairro Centro, em Papagaios/MG,
atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso
nas penas do art.155, §4º, inciso II e IV do Código
Penal, que fica devidamente CITADO o réu
GLEIDSON NUNES RODRIGUES DE JESUS,
supra qualificado, para, no prazo de 10 (dez) dias,
apresentar através de advogado sua defesa por
escrito, ficando o mesmo advertido de que, caso não
tenha condições de arcar com as despesas da
constituição de advogado, deverá comparecer na
secretaria deste Juízo para informar a necessidade de
nomeação de defesa dativa. E, para conhecimento de
todos, principalmente do acusado acima, manda a
MMa. Juíza expedir o presente edital, com prazo de
15 (quinze) dias, que será publicado no Órgão
Oficial do Estado por uma vez, além de ser afixado
no saguão do fórum local. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Pitangui, aos 26 de maio de
2021. Eu, (a), Raquel Simões Lino - Escrivã
Judicial, o mandei digitar e subscrevo. A MMa.
Juíza: (a), Marcilene da Conceição Miranda.

POÇO FUNDO

Processos Eletrônicos (PJe)

JUÍZO DE DIREITO VARA ÚNICA DA
COMARCA DE POÇO FUNDO-MG. EDITAL DE
HASTA PÚBLICA. PROCESSO:
0014618-84.2018.8.13.0517 - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
A Dra. Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade
Mascarenhas, MM. Juíza de Direito Vara Única
desta Comarca de Poço Fundo-MG, na forma da Lei,
Etc... FAZ SABER a quantos o presente edital de
HASTA PÚBLICA virem, ou dele conhecimento
tiverem, extraído dos autos de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL que COOPERATIVA
DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE POCO
FUNDO E REGIÃO LTDA. - COOPFAM (CNPJ:
06.238.484/0001-98) move em face de SIMÃO
CIRINEU SCALCO (CPF: 051.046.876-43), que,
com encerramento às 14h00 do dia 11 de junho de
2021, através do site:
www.leiloesjudiciaismg.com.br, os Leiloeiros
Oficiais deste Juízo trarão a público o pregão de
venda e arrematação a quem mais der e melhor lanço
oferecer em Hasta Pública, acima da avaliação, o(s)
seguintes bem(ns) a saber: Parte ideal
correspondente a área de 02,6402ha (dois hectares,
sessenta e quatro ares e dois centiares), do imóvel
rural, situado no município de Poço Fundo/MG,
denominado Mamonal, consistente de uma partes de
terras em pastagens, matos e demais cultivos, sem
benfeitorias, confrontando com João Scalco, Girson

Scalco, Devanir de F. Ferreira, Paulo César Cunha,
José Maurício Scalco, Claudemir Scalco. Imóvel
Cadastrado no Incra sob o nº. 442313.026620-0 e
matriculado sob o nº. 02 matr. 7.367, Lv. 2 "AL",
fls. 33 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Poço Fundo/MG. Avaliação parte ideal:
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 27
de agosto de 2019. Depositário(a): SIMÃO
CIRINEU SCALCO, Bairro Gonçalves, Zona Rural,
Poço Fundo/MG. Ônus: Eventuais constantes na
matrícula imobiliária. Valor da Dívida: R$
73.955,30 (setenta e três mil, novecentos e cinquenta
e cinco reais e trinta centavos). Se o(s) bem(ns) não
alcançar(em) lanço superior à avaliação será feita a
venda pelo maior lanço, exceto pelo preço vil de
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, no
dia 25 de junho de 2021, com encerramento às
14h00, no mesmo local. Esclarecendo-se que o leilão
acima designado efetuar-se-á sob a modalidade
ELETRÔNICA, para maior alcance. No caso de
algum dia designado para a realização da Hasta
Pública não houver expediente, o mesmo
realizar-se-á no próximo dia útil subsequente,
independentemente de nova publicação do edital.
Fica desde logo INTIMADO o Executado SIMÃO
CIRINEU SCALCO (CPF: 051.046.876-43), e
seu(a) cônjuge se casado(a) for, diretamente e/ou na
pessoa de seu representante legal, bem como os
eventuais: coproprietários; proprietário de terreno
e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse,
direito de superfície, concessão de uso especial para
fins de moradia ou concessão de direito real de uso;
credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada;
promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se porventura não forem encontrados para a
intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de
que, antes da arrematação e da adjudicação do(s)
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o
disposto no art. 826 do Código de Processo
Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo
para a apresentação de quaisquer medidas
processuais contra os atos expropriatórios contidas
no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). Quem pretender
arrematar dito(s) bem(ns) deverá ofertar lances pela
Internet através do sítio
www.leiloesjudiciaismg.com.br, devendo, para
tanto, os interessados efetuar cadastramento prévio,
no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão,
confirmar os lances e recolher a quantia respectiva
na data designada para a realização do leilão, para
fins de lavratura do termo próprio. Ficam desde já
cientes os interessados de que os lances oferecidos
via INTERNET não garantem direitos ao
participante em caso de insucesso do mesmo por
qualquer ocorrência, tais como, na conexão de
internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras
ocorrências. Desse modo, o interessado assume os
riscos oriundos de falhas ou impossibilidades
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior. Leiloeiros Oficiais: THAÍS COSTA
BASTOS TEIXEIRA, matrícula JUCEMG 629 e
ALESSANDRO DE ASSIS TEIXEIRA, matrícula
JUCEMG 992 - Rua Padre Oblatos, n°. 84, Vila
Cruz, Fone- 0800-707-9272 - Poços de Caldas-MG.
A comissão dos Leiloeiros será devida nos seguintes
percentuais: em caso de adjudicação, a comissão
devida será de 2% (dois por cento) sobre o valor da
avaliação, a ser paga pelo Exequente; em caso de
arrematação, a comissão será de 5% (cinco por
cento) sobre o valor dos bens a ser pago pelo
Arrematante, em caso de acordo, remição e
pagamento a comissão será de 2% (dois por cento)
do valor da avaliação a ser paga pelo Executado.
Caso haja acordo, remição e pagamento, após a
arrematação, deverá ser ressarcida aos Leiloeiros a
comissão de 5% (cinco por cento) do valor
arrematado, a ser pago pelo Executado. Em caso de

imóveis e veículos, o pagamento poderá ser
parcelado em primeiro leilão por valor não inferior
ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior
lance, desde que não considerado vil, conforme art.
895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 01)
Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor
do lance à vista e o restante parcelado em até 30
(trinta) meses; 02) Veículos: O arrematante deverá
pagar 25% do valor do lance à vista e o restante
parcelado em até 6 (seis) meses; 03) Imóveis e
veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 04) Imóveis e
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o
índice de correção monetária da poupança; 05)
Caução para imóveis: Será garantida a integralização
do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem
imóvel, através de hipoteca na matrícula, no
momento do registro da carta de arrematação; 06)
Caução para veículos: Será garantida através de
caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro
garantia, fiança bancária, imóvel em nome do
arrematante ou de terceiro, com valor declarado
igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da
arrematação), caução esta condicionada à aceitação e
homologação pelo juízo. Não sendo apresentado
caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada
aceita pelo juízo, a expedição da Carta de
Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá
após comprovação da quitação de todos os valores
da arrematação; 07) Sanções em caso de atraso ou
não pagamento do parcelamento: No caso de atraso
ou não pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas,
autorizando o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos serem formulados nos autos do processo em
que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será
imposta a perda dos valores já pagos em favor do
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo
leilão, do qual não serão admitidos a participar o
arrematante e o fiador remissos; 09) OBS.: sobre
direito de preferência: Lances à vista sempre terão
preferência, bastando igualar-se ao último lance
ofertado, o que não interfere na continuidade da
disputa. Na eventualidade de ser frustrada, no
próprio leilão, a arrematação de determinado lote,
por não atendimento pelo arrematante de requisito
necessário, será facultado ao licitante que ofertou o
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha
interesse, a confirmação da arrematação pelo último
lance que ofertou. VENDA DIRETA: Restando
negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda
direta, observando-se as regras gerais e específicas
já fixadas para o leilão, inclusive os preços mínimos.
O prazo da venda direta é 60 (sessenta) dias, sendo
fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo
proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo
final. Tudo em conformidade com o artigo 880 do
CPC c/c art. 375 da Consolidação Normativa da
Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região,
aprovada pelo Provimento nº 62, de 13/06/2017.
Para conhecimento de todos os interessados
expediu-se o presente edital que será afixado no
lugar de costume e publicado na forma da Lei. Dado
e passado, nesta Cidade de Poço Fundo, Estado de
Minas Gerais, aos 26 de maio de 2021. Eu, Márcia
Helena da Silva, Gerente de Secretaria, subscrevo,
por ordem da MMª. Juíza Fernanda Rodrigues
Guimarães Andrade Mascarenhas.

POÇOS DE CALDAS

JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL,
INFÂNCIA E JUVENTUDE DE POÇOS DE
CALDAS / (MG.) - EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 15 DIAS. JUSTIÇA GRATUITA - O
Dr. JOSÉ HENRIQUE MALLMANN, MM.
Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Infância e
Juventude da Comarca de Poços de Caldas (MG.),
na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
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extraído dos autos de AÇÃO PENAL Processo nº.
20 243-5 que tem como VÍTIMA: REBECA MIRIA
ANDRADE SANTOS RODRIGUES e réu: LUCAS
ROBERTO MAZZO pelo crime previsto nas
sanções do artigo 129; §9º do CPB, e, constando dos
referidos autos, que o denunciado LUCAS
ROBERTO MAZZO , filho de Fernanda de Cassia
Mazzo e Paulo Roberto da Silva Mazzo, nascido aos
25/09/1997 , e como encontra-se em lugar incerto e
não sabido, conforme certidão do Sr. Oficial de
Justiça, vem pelo presente edital CITÁ-LO para os
termos da referida ação, bem como para ofertar sua
resposta, por escrito, no prazo de 10(dez) dias, por
intermédio de advogado, ficando ainda, ciente de
que na resposta, poderá argüir preliminares e alegar
tudo o que interessa à sua defesa, oferecendo
documentos e justificações; especificar provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação quando necessário, nos
termos do artigo 396-A do CPP, cientificando-o de
que não apresentada a resposta e não constituindo
advogado, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.
DADO E PASSADO nesta cidade de Poços de
Caldas (MG.), Secretaria de Juízo da 2ª Vara
Criminal, Infância e Juventude, aos 26 (vinte e seis)
dias do mês de maio do ano 2021. - Eu, Heloiza
Costa, Oficial Judiciário, o subscrevi. O MM. Juiz
de Direito da 2ª Vara Criminal, Infância e
Juventude(a.)JOSÉ HENRIQUE MALLMANN

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de POÇOS DE CALDAS/MG - Edital de
Intimação com o prazo de 30 DIAS - Autos nº:
5008959-35.2020.8.13.0518. Saibam todos quantos
o presente edital virem que, perante o Juízo da 5ª
Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas MG
corre os Autos de Execução Fiscal promovida pela
Fazenda Pública do Município de Poços de Caldas,
CNPJ nº 18.629.840/0001-83, em face de WALTER
MENCARINI - CPF: 034.286.686-93, constando de
referidos autos, encontrar-se o executado, Walter
Mencarini em local incerto e não sabido, pelo
presente edital INTIMA-O quanto a penhora por
termo referente ao imóvel de matrícula 34.653 do
CRI local, localizado no endereço Rua da Saudade,
nº 33 - Bairro Campo da Mogiana, Poços de
Caldas/MG. Ficando o executado Walter Mencarini,
nomeado como depositário, do que será intimado.
Bem como para, querendo, apresentar embargos a
execução no prazo de 30 dias. Em caso de revelia
será nomeado curador especial. E, para que chegue
ao conhecimento de todos os interessados e ninguém
alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir o
presente edital que será publicado na forma da Lei.
DADO E PASSADO nesta cidade de Poços de
Caldas, Secretaria da 5ª Vara Cível, aos 24 (vinte e
quatro) de maio de 2021. Gerente de Secretaria(a)
Flávia Aparecida Soares Baioni. Juíza de Direito
(a)Tânia Marina de Azevedo Grandal Coêlho.

Comarca de POÇOS DE CALDAS/MG - Edital de
Intimação com o prazo de 30 DIAS - Autos nº:
5000869-38.2020.8.13.0518. Saibam todos quantos
o presente edital virem que, perante o Juízo da 5ª
Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas MG
corre os Autos de Cumprimento de Sentença
promovida por Nilton Donizete Correia, CPF nº
440.421.166-04, em face de ANA CRISTINA DA
SILVA SANTOS, CNPJ: 31.575.758/0001-81,
constando de referidos autos, encontrar-se a
executada ANA CRISTINA DA SILVA SANTOS,
em local incerto e não sabido, pelo presente edital
INTIMA-A para, no prazo de 15 dias, efetuar o
pagamento da quantia de R$1.724,47 (mil,
setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete
centavos), sob pena de, não o fazendo, ser acrescida
multa de 10% ao montante da condenação, bem
como ser-lhe penhorados tantos bens quantos bastem
para satisfação do crédito (art. 523 do CPC). Ainda,
nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o prazo
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que o executado,

independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Ressalva-se que, em caso de revelia será nomeado
curador especial. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém
alegue ignorância, mandou a MM. Juíza expedir o
presente edital que será publicado na forma da Lei.
DADO E PASSADO nesta cidade de Poços de
Caldas, Secretaria da 5ª Vara Cível, aos 24 (vinte e
quatro) de maio de 2021. Gerente de Secretaria(a)
Flávia Aparecida Soares Baioni. Juíza de Direito
(a)Tânia Marina de Azevedo Grandal Coêlho.

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE
POÇOS DE CALDAS/MG. EDITAL PARA
CITAÇÃO QUE DEVERÁ SER PUBLICADO
UMA VEZ NA IMPRESA OFICIAL. PRAZO DE
30 DIAS. PROCESSO 5009979.95.2019.8.13.0518.
DR EDMUNDO JOSÉ LAVINAS JARDIM MM.
Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, da Comarca de
Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na forma
da lei etc. Faz Saber a todos quantos o presente
edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e respectiva Secretaria se processam os
autos de USUCAPIÃO proposto por MAC ARTUR
DE OLIVEIRA em face de ESPÓLIO DE JOSÉ DE
OLIVEIRA FABRINO, tendo por objeto a aquisição
do domínio do seguinte imóvel: Lote de terreno,
designado por Área B, no lugar denominado
¿Monjolinho¿, medindo 17,70 metros de frente para
a rua Olavo Bilac; 18,56 metros de um lado,
confrontando com a área A; 18,50 metros de outro
lado, com o lote nº 12; e 16,20 metros nos fundos,
com quem de direito; perfazendo uma área total e
aproximada de 313,58 metros quadrados. Matrícula
em relação à Área ¿A¿ e Área ¿B¿, propriedade
contida na matrícula de n 28.422 decorre de um
desmembramento, sendo área originariamente
contida na matrícula de nº 13.845, também do CRI
local, atualmente em lugar incerto e não sabido, para
tomar conhecimento da referida ação, nos termos da
petição inicial e documentos que integram o
processo. Pelo presente edital CITA o requerido
ESPÓLIO DE JOSÉ DE OLIVEIRA FABRINO,
inscrito no CPF n.º 156.489.238-72, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para no prazo de
15(quinze) dias, após decorrido o prazo do presente
edital, contestar a presente ação nos termos da
petição inicial e despacho inicial proferido: ¿Cite-se
a parte requerida e os confinantes pessoalmente (art.
246, § 3º, do CPC) para que, querendo, apresentem
resposta no prazo legal.¿E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém
possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz expedir
o presente edital que será afixado no átrio do Fórum,
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Poços de Caldas ¿ MG, Secretaria de Juízo
da 3ª Vara Cível, aos 26 de maio de 2021.
Eu,(a)Paula Troyse de Souza, Oficial Judiciário, o
subscreví. (a) Paula Ferreira de Andrade, Escrivã
Judicial. O MM. Juiz de Direito(a) Edmundo José
Lavinas Jardim (Assinado Eletronicamente).

POMPÉU

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. O Exmo. Sr.
Dr. Maurício da Cruz Rossato, Juiz de Direito desta
Comarca de Pompéu-MG, em pleno exercício do
cargo, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a quantos
o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, extraído do processo eletrônico de nº
5000876-24.2020.8.13.0520 - USUCAPIÃO,
requerido por AGUINALDO SANTOS FARIA,
brasileiro, divorciado, funcionário púbico, CPF
694.771.596-20, residente e domiciliado em Belo
Horizonte, na rua Odília Gonçalves, 72, B. Maria
Goretii. É o presente, para CITAR os confinantes e
demais interessados ausentes incertos e
desconhecidos, para, no prazo de 15 dias, querendo,
contestarem a referida ação, sobre "um imóvel

localizado na rua Maria Lelis de Jesus, nº 48, B.
Parque Cidade Jardim, cadastrado no Município de
Pompéu como setor 18, quadra 021, lote 1001, com
área de 267,48m²(duzentos e sessenta e sete metros e
quarena e oito decímetros quadrados)", com os
limites e confrontações conforme memorial
descritivo nos autos. Esclarecendo que, não sendo
contestada a ação no prazo de 15 dias (quinze) dias,
conforme art. 335 do CPC, presumir-se-ão como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial
art. nos termos dos arts. 341, 344 e 345 do CPC. E,
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
o MMº Juiz que se expedisse o presente, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
Lei. Dada e passada nesta cidade e Comarca de
Pompéu-MG, aos 21(vinte e um) dias de maio de
2021.O MMº. Juiz de Direito da Comarca, Maurício
da Cruz Rossato.

PONTE NOVA

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA COMARCA DE
PONTE NOVA
2ª Vara Criminal e VEC
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS

O DOUTOR FELIPE ALEXANDRE VIEIRA
RODRIGUES, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Criminal e VEC de Ponte Nova, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc...

FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Secretaria Criminal, tem andamento os autos
do processo Crime nº 521.20.000936-8, movido
contra Durval Fernandes Quirino Praça e outros, por
infração ao artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14,
inciso II, ambos do CPB, c/c artigo 244-B do ECA.
E, constando dos autos que o réu DURVAL
FERNANDES QUIRINO PRAÇA, filho de
Raimundo Fernandes Praça e Nilma de Fátima
Quirino Praça, se encontra em lugar incerto e não
sabido, é o presente edital para INTIMÁ-LO da
sentença proferida em 28/04/2021, sendo o mesmo
pronunciado. E, para que cheque ao conhecimento
de todos, especialmente do interessado, será este
afixado no saguão do Fórum desta cidade, local de
costume e publicado no DJE de Minas Gerais.
DADO E PASSADO nesta cidade de Ponte Nova,
aos 25 de maio de 2021. Eu, , Escrivã Judicial,
subscrevi e assino.
FELIPE ALEXANDRE VIEIRA RODRIGUES
JUIZ DE DIREITO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE
PONTE NOVA
2ª SECRETARIA CRIMINAL E DE EXECUÇÃO
PENAL
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
O DOUTOR FELIPE ALEXANDRE VIEIRA

RODRIGUES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL, DESTA COMARCA DE
PONTE NOVA, ESTADO DE MINAS GERAIS,
NA FORMA DA LEI, ETC.
F A Z S A B E R a todos quanto o presente edital

virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Secretaria Criminal têm curso os autos do
processo crime nº 0521.20.000803-0, movido contra
MÁRCIO ALEXANDRE MACHADO DE SOUZA,
por infração ao art. 147 do Código Penal, na forma
da Lei 11.340/06 c/ art. 147 do Código Penal. E,
constando dos respectivos autos que o acusado,
encontra-se em local incerto e não sabido, é o
presente para CITAR MÁRCIO ALEXANDRE
MACHADO DE SOUZA para oferecer defesa, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art.
396 do Código de Processo Penal, nos termos do §
2º do artigo 396-A do mesmo diploma legal. E, para
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que chegue ao conhecimento de todos,
especialmente do interessado, expediu-se o presente
edital que será afixado no saguão do Fórum, local do
costume, na forma da lei. - DADO E PASSADO
nesta cidade e comarca de Ponte Nova-MG, aos 26
de Maio de 2021. Eu,_______, Escrivã o subscrevi e
assino.
__________________________________
Juiz de Direito
FELIPE ALEXANDRE VIEIRA RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE
PONTE NOVA
2ª SECRETARIA CRIMINAL E DE EXECUÇÃO
PENAL
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
O DOUTOR FELIPE ALEXANDRE VIEIRA

RODRIGUES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL, DESTA COMARCA DE
PONTE NOVA, ESTADO DE MINAS GERAIS,
NA FORMA DA LEI, ETC.
F A Z S A B E R a todos quanto o presente edital

virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Secretaria Criminal têm curso os autos do
processo crime nº 0521.19.007873-8, movido contra
ANTÔNIO BORGES, por infração ao art. 147,
caput, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.
E, constando dos respectivos autos que o acusado,
encontra-se em local incerto e não sabido, é o
presente para CITAR ANTÔNIO BORGES para
oferecer defesa, por escrito, no prazo de 10 (dez)
dias, na forma do art. 396 do Código de Processo
Penal, nos termos do § 2º do artigo 396-A do mesmo
diploma legal. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, especialmente do interessado, expediu-se o
presente edital que será afixado no saguão do
Fórum, local do costume, na forma da lei. - DADO
E PASSADO nesta cidade e comarca de Ponte
Nova-MG, aos 26 de Maio de 2021. Eu,_______,
Escrivã o subscrevi e assino.
__________________________________
Juiz de Direito
FELIPE ALEXANDRE VIEIRA RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE
PONTE NOVA
2ª SECRETARIA CRIMINAL E DE EXECUÇÃO
PENAL
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
O DOUTOR FELIPE ALEXANDRE VIEIRA

RODRIGUES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL, DESTA COMARCA DE
PONTE NOVA, ESTADO DE MINAS GERAIS,
NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Secretaria Criminal, tem andamento os autos
do processo Crime nº 0521.13.011803-2 movido
contra GLÁUCIO DA SILVA SOARES, por
infração do art. 33, caput, c/c art.40, inciso VI da Lei
11343/06. E, constando dos autos que o acusado
acima mencionado se encontra atualmente em lugar
incerto e não sabido, mandou o MM. Juiz de Direito
passar o presente edital pelo qual NOTIFICA
GLÁUCIO DA SILVA SOARES para responder a
acusação, por escrito e através de advogado, no
prazo de 15 (quinze) dias. Caso não constitua
advogado, ser-lhe-á designado defensor publico ou
dativo para oferecer a resposta, em igual prazo, nos
termos do art. 55, e §§1º, 2º e 3º da Lei nº
11.343/2006. E, para que chegue ao conhecimento
de todos, especialmente do interessado, será este
afixado no saguão do Fórum desta cidade, local de
costume e publicado no DJE de Minas Gerais.
DADO E PASSADO nesta cidade de Ponte Nova,
aos 26 de maio de 2021. Eu, , Oficial de Apoio
Judicial D, subscrevi e assino.

_______________________________________
FELIPE ALEXANDRE VIEIRA RODRIGUES
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA - COMARCA DE
PONTE NOVA
2ª SECRETARIA CRIMINAL E DE EXECUÇÃO
PENAL
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO: 15 DIAS
O DOUTOR FELIPE ALEXANDRE VIEIRA

RODRIGUES, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª
VARA CRIMINAL, DESTA COMARCA DE
PONTE NOVA, ESTADO DE MINAS GERAIS,
NA FORMA DA LEI, ETC.
F A Z S A B E R a todos quanto o presente edital

virem, ou dele conhecimento tiverem que, por este
Juízo e Secretaria Criminal têm curso os autos do
processo crime nº 0521.16.000893-9, movido contra
FRANCISLENIO DA SILVA ELEUTÉRIO, por
infração ao art. 129, § 9º do Código Penal, na forma
da Lei 11.340/06. E, constando dos respectivos autos
que o acusado, encontra-se em local incerto e não
sabido, é o presente para CITAR FRANCISLENIO
DA SILVA ELEUTÉRIO para oferecer defesa, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art.
396 do Código de Processo Penal, nos termos do §
2º do artigo 396-A do mesmo diploma legal. E, para
que chegue ao conhecimento de todos,
especialmente do interessado, expediu-se o presente
edital que será afixado no saguão do Fórum, local do
costume, na forma da lei. - DADO E PASSADO
nesta cidade e comarca de Ponte Nova-MG, aos 26
de Maio de 2021. Eu,_______, Escrivã o subscrevi e
assino.
_______________________________________
FELIPE ALEXANDRE VIEIRA RODRIGUES
Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA COMARCA DE
PONTE NOVA
2ª Vara Criminal e de Execuções Penais
PRAZO DE 15 DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO ao réu JOSÉ LUIZ DA
SILVA ABREU , residente em lugar incerto e não
sabido.
O DOUTOR FELIPE ALEXANDRE VIEIRA
RODRIGUES, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, em pleno
exercício de seu cargo e na forma da lei, etc...
FAZ SABER aos que virem o presente edital ou

dele notícia tiverem que, por este Juízo e pela
Secretaria Criminal desta cidade, tem andamento os
autos do Processo Crime 0521.21.000103-3, movido
pela Justiça Pública contra JOSÉ LUIZ DA SILVA
ABREU acima qualificado, por crime praticado
nesta cidade em 18/11/2020, e que deferiu as
medidas protetivas em favor de ISABEL LUCIA
MACIEL MOREIRA , ou seja:
a) que o agressor permaneça a uma distância mínima
de 500m (quinhentos metros) da vítima e seus
familiares e das testemunhas ,mencionadas neste
feito ou quaisquer outras; b) que o agressor
abstenha-se de manter contato com a vítima e seus
familiares e testemunhas por qualquer meio de
comunicação;
E, constando dos autos que o acusado JOSÉ LUIZ

DA SILVA ABREU se encontra em lugar incerto e
não sabido, mandou o MM. Juiz de Direito passar o
presente edital pelo qual INTIMA o mesmo das
medidas protetivas acima mencionada e que
ser-lhe-á decretada a sua prisão preventiva, nos
termos do art.20,caput da Lei 11343/06, bem como
do §2º do artigo 22 da mesma lei em caso de
violação das referidas medidas .E,para conhecimento
de todos ,especialmente do interessado, será afixado
no saguão do Fórum desta cidade ,local de costume
.Ponte Nova ,26 de Maio de 2021. Eu, , Oficial de

Apoio Judicial , o digitei e assino.
FELIPE ALEXANDRE VIEIRA RODRIGUES
JUIZ DE DIREITO

POUSO ALEGRE

COMARCA DE POUSO ALEGRE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL E
INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
INTIMAÇÃO SENTENÇA Prazo 15 (QUINZE)
dias JUSTIÇA GRATUITA O MM Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei. Etc... Faz saber os que virem o
presente edital ou dele tiverem notícia que, por este
Juízo Secretaria da 1ª Vara da Criminal e da Infância
e Juventude, tem andamento o processo nº 0525 14
021726-2 que a Justiça Pública move contra
RONALDO DAMASCENO, natural de Santa Rita
do Sapucai/MG, nascida aos 29/12/1974, filho de
Sebastião Damasceno e Angela Maria Damasceno, e
constando nos autos que a acusado se encontra em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente
edital para INTIMÁ-LO(A), do inteiro teor da
decisão proferida por este Juízo em 29/06/2020, que
julgou extinta a punibilidade do acusado acima, nos
moldes do artigo 107, IV, E 109, V, ambos do
Código de Penal, e para que ninguém possa alegar
ignorância mandou expedir o presente edital, que
será afixado e publicado na forma da lei. Eu____
(Fernanda Ribeiro Ferreira de Melo) Oficial de
Apoio Judicial, digitei. Eu______ (Asterdane
Aparecida Israel Martins) Gerente de Secretaria,
subscrevi. Túlio Márcio Lemos Mota Naves. Juiz de
Direito. Pouso Alegre, 26 de maio de 2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE-MG
SECRETARIA DA 1º VARA CRIMINAL E DA
Infância e Juventude EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo 15 (QUINZE) dias JUSTIÇA GRATUITA O
MM Juiz de Direito da 1º Vara Criminal e da
Infância e Juventude, da Comarca de Pouso Alegre,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei. Etc... Faz
saber aos que virem o presente edital ou dele notícia
tiverem que, por este Juízo Secretaria da 1º Vara
Criminal e da Infância e Juventude, tem andamento
o processo nº 0525 13 022795-8, tendo como vítima
DIRLENE VIVIANE ALVES BARBOSA, natural
de Pouso Alegre/MG, nascida aos 15/12/1986, filha
de Bernadete Alves Tenorio Barbosa e Teodomiro
Barbosa Filho, estando atualmente em lugar incerto
e não sabido, pelo MM Juiz foi determinado que
CIENTIFIQUE-SE a vítima acima, por edital do
inteiro teor da decisão proferida por este Juízo em
09/09/2019 inteiro teor da decisão proferida por este,
que julgou extinto o processo, sem resolução de
mérito, por falta de interesse processual,
determinando o trancamento da ação penal em
relação ao acusado FABIO RICARDO BRESSANE,
e para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, que será afixado e
publicado na forma da lei. Eu, _____ (Fernanda
Ribeiro Ferreira de Melo), Oficial de Apoio Judicial
que o digitei. Eu, __________(Asterdane Aparecida
Israel Martiuns) Escrivã Judicial subscrevi. Túlio
Márcio Lemos Mota Naves Juiz de Direito. Pouso
Alegre, 26 de maio de 2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL E
INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
INTIMAÇÃO SENTENÇA Prazo 15 (QUINZE)
dias JUSTIÇA GRATUITA O MM Juiz de Direito
da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei. Etc... Faz saber os que virem o
presente edital ou dele tiverem notícia que, por este
Juízo Secretaria da 1ª Vara da Criminal e da Infância
e Juventude, tem andamento o processo nº 0525 06
92839-3 que a Justiça Pública move contra
ERKISON TOMAZ DUARTE, natural de
Japira/PR, nascido aos 10/09/1979, filho de Daniel
Tomaz Duarte e Maria da Silva Duarte, e constando
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nos autos que a acusado se encontra em lugar incerto
e não sabido, expediu-se o presente edital para
INTIMÁ-LO(A), do inteiro teor da decisão proferida
por este Juízo em 24/03/2020, que julgou
improcedente a denuncia e absolveu os acusados
TALES SILVA FERRAZ e ERKISON TOMAZ
DUARTE, na forma o artigo 386, VII, do CPP, e
para que ninguém possa alegar ignorância mandou
expedir o presente edital, que será afixado e
publicado na forma da lei. Eu____ (Fernanda
Ribeiro Ferreira de Melo) Oficial de Apoio Judicial,
digitei. Eu______ (Asterdane Aparecida Israel
Martins) Gerente de Secretaria, subscrevi. Túlio
Márcio Lemos Mota Naves. Juiz de Direito. Pouso
Alegre, 26 de maio de 2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE-MG
SECRETARIA DA 1º VARA CRIMINAL E DA
Infância e Juventude EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE SENTENÇA Prazo 90 (NOVENTA) dias
JUSTIÇA GRATUITA O MM Juiz de Direito da 1º
Vara Criminal e da Infância e Juventude, na
Comarca de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei. Etc... Faz saber aos que virem o
presente edital ou dele notícia tiverem que, por este
Juízo Secretaria da 1º Vara Criminal e da Infância e
Juventude, tem andamento o processo nº 0525 13
022917-8 que a Justiça Pública move contra
WAGNER ALESSANDRO PEREIRA, brasileiro,
natural de Lins/SP, nascido aos 09/04/1976, filho de
Valdecir Pereira e Vilma dos Santos Pereira,
atualmente estando em lugar incerto e não sabido
pelo MM Juiz foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por edital do inteiro teor da decisão proferida por
este Juízo em 03/04/2020, que julgou procedente e
condenou o acusado acima, nos termos do artigo
155, §4º, II e IV por 16 vezes e artigo 71, ambos do
Código Penal, à pena de 03 anos, 06 meses de
reclusão e 18 dias-multa, no regime aberto, deixo de
condená-lo no pagamento das custas processuais,
deixo de substituir a pena por restritivas, uma vez
que não preenche os requisitos dos artigos 44, II e 77
d mesmo diploma, deverá recorrer desta decisão em
liberdade, com o trânsito em julgado expeça-se o
mandado de prisão, fazendo-se, de pronto, a Guia
encaminhando à VEC, e para que ninguém possa
alegar ignorância mandou expedir o presente edital
que será afixado e publicado na forma da lei.
Eu____ (Fernanda Ribeiro Ferreira de Melo) Oficial
de Apoio Judicial, digitei. Eu____ (Asterdane
Aparecida Israel Martins) Escrivã Judicial. Túlio
Márcio Lemos Mota Naves. Juiz de Direito. Pouso
Alegre, 26 de maio de 2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE-MG
SECRETARIA DA 1º VARA CRIMINAL E DA
Infância e Juventude EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo 15 (QUINZE) dias JUSTIÇA GRATUITA O
MM Juiz de Direito da 1º Vara Criminal e da
Infância e Juventude, da Comarca de Pouso Alegre,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei. Etc... Faz
saber aos que virem o presente edital ou dele notícia
tiverem que, por este Juízo Secretaria da 1º Vara
Criminal e da Infância e Juventude, tem andamento
o processo nº 0525 13 022917-8, tendo como
vítimas EDER DE PAULA SOUZA TELES, natural
de Pouso Alegre/MG, nascido aos 05/04/1976, filho
de Eliezer Souza Teles e Elizabete Maria de Paula;
LIVIA MARIA ZAHRA BARUD TORRES, natural
de Belo Horizonte/MG, nascida aos 03/10/1984, ,
filha de Veronica Barud Torres e Marcus Vinicius
Torres Fernandes, e LEANDRO CARVALHO
PAIXÃO, nascido aos 12/09/1990, filiação não
consta no B.O, estando atualmente em lugar incerto
e não sabido, pelo MM Juiz foi determinado que
CIENTIFIQUE-SE as vítimas acima, por edital do
inteiro teor da decisão proferida por este Juízo em
03/04/2020, que julgou procedente e condenou o
acusado WAGNER ALESSANDRO PEREIRA, nos
termos do artigo 155, §4º, II e IV por 16 vezes e
artigo 71, ambos do Código Penal, à pena de 03
anos, 06 meses de reclusão e 18 dias-multa, no
regime aberto, deixo de condená-lo no pagamento

das custas processuais, deixo de substituir a pena por
restritivas, uma vez que não preenche os requisitos
dos artigos 44, II e 77 d mesmo diploma, deverá
recorrer desta decisão em liberdade, com o trânsito
em julgado expeça-se o mandado de prisão,
fazendo-se, de pronto, a Guia encaminhando à VEC,
e para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, que será afixado e
publicado na forma da lei. Eu, _____ (Fernanda
Ribeiro Ferreira de Melo), Oficial de Apoio Judicial
que o digitei. Eu, __________(Asterdane Aparecida
Israel Martiuns) Escrivã Judicial subscrevi. Túlio
Márcio Lemos Mota Naves Juiz de Direito. Pouso
Alegre, 26 de maio de 2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE-MG
SECRETARIA DA 1º VARA CRIMINAL E DA
Infância e Juventude EDITAL DE INTIMAÇÃO
Prazo 15 (QUINZE) dias JUSTIÇA GRATUITA O
MM Juiz de Direito da 1º Vara Criminal e da
Infância e Juventude, da Comarca de Pouso Alegre,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei. Etc... Faz
saber aos que virem o presente edital ou dele notícia
tiverem que, por este Juízo Secretaria da 1º Vara
Criminal e da Infância e Juventude, tem andamento
o processo nº 0525 16 008842-9, tendo como
vítimas ERICA APARECIDA DA SILVA
RODRIGUES, natural de Pouso Alegre/MG, nascida
aos 12/10/1999, filha de Flávio Bezerra Rodrigues e
Janúzia Evangelista da Silva; JANUZIA
EVANGELISTA DA SILVA, natural de Pouso
Alegre/MG, nascida aos 09/01/1981, filha de
Geraldo Pedro da Silva e Francisca Francinalda
Evangelista da Silva, e ANTONIO FLAUZINO
JÚNIOR, nascido aos 19/07/1975, filho de Antonio
Flauzino e Sebastiana Geralda Flauzino, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo MM
Juiz foi determinado que CIENTIFIQUE-SE as
vítimas acima, por edital do inteiro teor da decisão
proferida por este Juízo em 17/02/2020, que julgou
procedente e condenou o acusado LUAN LUIZ
MARTINS DOS SANTOS, nos termos do artigo 14,
da lei 10.826/03, à pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão e 15 dias-multa, no regime semiaberto,
deixo de condená-lo no pagamento das custas
processuais, deixo de substituir a pena por restritivas
ou pecuniária, deixo também de conceder ao
apenado a suspensão condicional da pena, uma vez
que não preenche os requisitos dos artigos 77, I, II e
III do Código Penal, deverá recorrer desta decisão
em liberdade, com o trânsito em julgado expeça-se o
mandado de prisão, fazendo-se, de pronto, a Guia
encaminhando à VEC, e para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital,
que será afixado e publicado na forma da lei. Eu,
_____ (Fernanda Ribeiro Ferreira de Melo), Oficial
de Apoio Judicial que o digitei. Eu,
__________(Asterdane Aparecida Israel Martiuns)
Escrivã Judicial subscrevi. Túlio Márcio Lemos
Mota Naves Juiz de Direito. Pouso Alegre, 26 de
maio de 2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL E
INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
CITAÇÃO Prazo 15 (QUINZE) dias JUSTIÇA
GRATUITA O MM Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei. Etc... Faz saber os que virem o presente edital ou
dele tiverem notícia que, por este juízo Secretaria da
1ª Vara da Criminal e da Infância e Juventude, tem
andamento o processo nº 0525 18 000344-0 que a
Justiça Pública move contra EDIMAR PEREIRA
CORREIA, natural de Pouso Alegre/MG, nascido
aos 06/07/1974, portador do CPF nº 103.662.557-54,
filho de Idalina Saturnina de Oliveira, constando nos
autos que o acusado acima se encontra em lugar
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital
para CITÁ-LO(A), a fim de responder à acusação,
por escrito, através de advogado, no prazo de 10
(dez) dias, nos termos da denúncia oferecida pelo
Ministério Público, pela prática do crime previsto no

artigo 303, parágrafo único, c/c §1º, I, do artigo 302,
ambos da Lei 9503/97, com alterações trazidas da
Lei 12.760/12, e para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital, que
será afixado e publicado na forma da lei. Eu____
(Fernanda Ribeiro Ferreira de Melo) Oficial de
Apoio Judicial, digitei. Eu_______ (Asterdane
Aparecida Israel Martins) Escrivã Judicial subscrevi.
Túlio Márcio Lemos Mota Naves. Juiz de Direito.
Pouso Alegre, 26 de maio de 2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE/MG
SECRETARIA DA 1ª VARA CRIMINAL E
INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
CITAÇÃO Prazo 15 (QUINZE) dias JUSTIÇA
GRATUITA O MM Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei. Etc... Faz saber os que virem o presente edital ou
dele tiverem notícia que, por este juízo Secretaria da
1ª Vara da Criminal e da Infância e Juventude, tem
andamento o processo nº 0525 18 001709-3 que a
Justiça Pública move contra MARCOS PAULO DE
LIMA MEDEIROS, natural de São Paulo/SP,
nascido aos 02/01/1987, portador do CPF nº
360.230.018-82, filho de Raimunda Edite de Lima e
Francisco Garcia de Medeiros, constando nos autos
que o acusado acima se encontra em lugar incerto e
não sabido, expediu-se o presente edital para
CITÁ-LO(A), a fim de responder à acusação, por
escrito, através de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos da denúncia oferecida pelo
Ministério Público, pela prática do crime previsto no
artigo 306, §1º, II e § 2º da Lei 9503/97, com
alterações trazidas da Lei 12.760/12, e nos artigos
171 e 69, caput, do Código Penal, e para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital, que será afixado e publicado na
forma da lei. Eu____ (Fernanda Ribeiro Ferreira de
Melo) Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu_______
(Asterdane Aparecida Israel Martins) Escrivã
Judicial subscrevi. Túlio Márcio Lemos Mota
Naves. Juiz de Direito. Pouso Alegre, 26 de maio de
2021.

COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG -
JUSTIÇA GRATUITA - 2ª VARA CRIMINAL E
EXECUÇÕES PENAIS - Avenida Dr. Carlos
Blanco, 245, Bairro Santa Rita - Tel. (35) 3429-6600
- Edital de Citação - Prazo de 15 (quinze) dias - O
Bel. José Dimas Rocha Martins Guerra, MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais
da Comarca de Pouso Alegre/MG, na forma da Lei,
etc...Faz saber que está em andamento por esta
secretaria da 2ª Vara Criminal os autos n.
0017913-42.2017.8.13.0525, que a Justiça Pública
move contra no CHARLES ISRAEL PEREIRA
SANTOS, brasileiro, solteiro, natural de São
Paulo/SP, nascido aos 22/03/1985, filho de Ersiva
Pereira da Mata e Hélio Soares dos Santos, como
incurso nas sanções do art. 155, caput, na forma do
artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, e por
estar em local incerto e não sabido pelo MM. Juiz
foi determinado a Citação do acusado, para
responder a acusação por escrito, através de
Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do
arts. 361 e 366 c/c. art. 396-A "caput" do Código de
Processo Penal, pois do contrário ser-lhe-á nomeado
Defensor Público ou Dativo. Eu,_ (Paulo Cesar
Marchini), Oficial de Apoio Judicial que o digitei.
Eu, (Selene Souza de Carvalho), Gerente de
Secretaria o subscrevi. Pouso Alegre, 24/05/2021.
José Dimas Rocha Martins Guerra Juiz de Direito

COMARCA DE POUSO ALEGRE-MG. EDITAL
DE NOTIFICAÇÃO PRAZO 15 (QUINZE) DIAS.
O Exmo. Sr. Dr. Carlos Cesar de Chechi e Franco
Pinto, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal e de
Precatórias Cíveis e Criminais desta Comarca, na
forma da lei, etc...
Faz saber aos que virem o presente edital ou dele
notícia tiverem que, por este juízo e secretaria
criminal, tem andamento o processo nº
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0525.19.008258-2, movido pela Justiça Pública
contra EDUARDO PATRICK COSTA DE FARIA,
filho de Luci Aparecida Costa de Faria e de Cinésio
Evaristo de Faria, nascido aos 10/12/90 em Pouso
Alegre . E constando dos autos que o réu se encontra
em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente
edital, pelo qual NOTIFICA-LO, para tomar ciência
dos termos da ação penal proposta pelo Ministério
Público Estadual denunciado como incurso nas
sanções do art. 33, §1º, II, art. 33, §1º, I(por três
vezes) e no art 33, §3º, ambos da Lei 11.343/06, na
forma do art 69 CPB, bem como para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado, nos termos do art. 55, caput, da
Lei nº 11.343/2006. Na hipótese de não ter
condições financeiras de contratar advogado, deverá
procurar a Defensoria Pública para que apresente a
sua defesa no prazo legal. Pouso Alegre/MG, um de
dezembro de 2020. Eu _________ Graziela Rezende
Graciano da Silva, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei. Eu______Flávio Rolim Ramos, Gerente de
Secretaria, o subscrevi. ____________ Carlos Cesar
de Chechi e Franco Pinto, Juiz de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE HASTA PÚBLICA.
AÇÃO/PROCESSO: Carta Precatória nº
5010162-45.2019.8.13.0525, oriunda da Vara Única
da Comarca de Brazópolis-MG, Ação de
Cumprimento de Sentença nº
0007681-52.2016.8.13.0089. Exequente:
ALEXANDRA RODRIGUES MOTA, brasileira,
portadora do CPF nº 869.804.406-91 e da OAB/MG
nº 149,835. Executado: CONSTRUTORA
CAMARGO & RIBEIRO LTDA.-EPP, CNPJ nº
04.932.093/0001-43. O EXMO. SR. DR. CARLOS
CESAR DE CHECHI E FRANCO PINTO, JUIZ
DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL E DE
PRECATÓRIAS CÍVEIS E CRIMINAIS DA
COMARCA DE POUSO ALEGRE-MG, nomeando
os leiloeiros públicos Fernando Caetano Moreira
Filho, JUCEMG 445, Lucas Rafael Antunes
Moreira, JUCEMG 637 e Jonas Gabriel Antunes
Moreira, JUCEMG 638 faz ciência aos interessados,
aos executados/devedores dos autos do processo
acima e a todos que deste tiverem conhecimento,
que será o bem/lote adiante discriminado, levado a
LEILÃO PÚBLICO a ser realizado, por meio
eletrônico (online), em PRIMEIRA
PRAÇA/LEILÃO: dia 21/07/2021 às 10h00min, a
quem maior lance oferecer, não inferior ao valor da
avaliação; e, SEGUNDA PRAÇA/LEILÃO, dia
21/07/2021 às 10h15min, a quem maior lance
oferecer, desde que não seja inferior a 60% do valor
da avaliação do bem; pelo site
www.mglMGL.com.br e para tanto deverão ser
observadas e cumpridas regras indicadas no referido
site, não podendo, posteriormente, alegar
desconhecimento. BEM: VEÍCULO VW/KOMBI,
COR BRANCA, PLACA HNO-9982, ANO 2010,
MODELO 2011, CAPACIDADE 01 T, 080 CV,
CHASSI 9BWMF07X4BP008928, EM BOM
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E EM
FUNCIONAMENTO; avaliada em R$ 24.725,00.
Valor da dívida: R$ 10.860,43 (atualizado em
25/05/2021). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$
24.725,00 em 24/07/2019. DEPOSITÁRIO:
RONALDO CAMARGO RIBEIRO, portador do
CPF nº 772.807.506-30. LANCES PELA
INTERNET: Os interessados em participar do
leilão/praça poderão dar lances pela internet, por
intermédio do site www.mgl.com.br, para tanto
deverão ser observadas e cumpridas as regras
indicadas no referido site, não podendo,
posteriormente, sob qualquer hipótese, alegar
desconhecimento. Na modalidade Internet (online) o
interessado deve efetuar cadastro prévio no referido
site para anuência às regras de participação dispostas
no site e obtenção de "login" e "senha", os quais
possibilitarão a realização de lances em
conformidade com as disposições neste edital. Os
lances oferecidos pela internet não garantem direitos

ao participante em recusa do leiloeiro, por qualquer
ocorrência, tais como, quedas ou falhas no sistema
de conexão de internet, linha telefônica ou quaisquer
outras ocorrências, posto que a internet e o site do
leiloeiro são apenas facilitadores de oferta. Ao optar
por esta forma de participação no leilão, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou
impossibilidades técnicas, não sendo cabível
qualquer reclamação a esse respeito. TAXA DE
LEILÃO: Em caso de arrematação, 5% sobre o valor
da arrematação, a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese do bem ser arrematado, pelo exequente,
será devida a comissão no percentual de 5% sobre o
valor da arrematação. CONDIÇÕES GERAIS: Os
bens serão vendidos no estado de conservação em
que se encontram, inexistindo qualquer espécie de
garantia. Em caso de arrematação ou adjudicação de
bem imóvel, caberá ao arrematante tomar as
providências e arcar com os custos da desocupação
do bem, caso o mesmo esteja ocupado; arcar com
todos os custos para eventual regularização do bem
arrematado, inclusive para a expedição da respectiva
carta de arrematação. Caberá ao arrematante tomar
as providências e arcar com todos os custos para a
transferência do bem junto aos órgãos competentes e
arcar com todos os tributos eventualmente incidentes
sobre a arrematação e transferência do bem,
inclusive, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de
transferência, dentre outros. INTIMAÇÃO: Fica(m)
desde logo intimada(s) a(s) partes, os interessados e,
os executados, credores hipotecários ou fiduciários,
e seus respectivos cônjuges, se casados forem, se
porventura não for(em) encontrado(s) para intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art.889, I, do
CPC, bem como para oferecer embargos à
arrematação ou à adjudicação. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. Pouso
Alegre, 26 de maio de 2021. Eu, Paola Pereira
Ferraz de Souza, o digitei. Flávio Rolim Ramos,
Gerente de Secretaria, o subscrevi. Carlos Cesar de
Chechi e Franco Pinto, MM. Juiz de Direito, o
assinei.

COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG. EDITAL
DE CITAÇÃO- 20 DIAS - O Bel. Gustavo Henrique
Moreira do Valle, MM. Juiz de Direito da Vara de
Familia, Sucessões e Ausência desta Comarca, na
forma da lei, etc... FAZ saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que perante este Juízo e Secretaria da Vara de
Família, Sucessões e Ausência, se processam os
termos dos autos da ação de Inventário, sob o nº
5000198-28.2019.13.0525, dos bens deixados por
Carlos Roberto da Silva, que era inscrito no CPF
396.995.796-68, portador do RG MG 1.438.479
SSP/MG, falecido na data de 17/11/2018 nesta
cidade de Pouso Alegre/MG. Assim sendo, ficam
CITADOS todos terceiros interessados para
conhecimento das primeiras declarações e,
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
habilitarem-se e/ou manifestarem-se na forma do art.
627, I a III do CPC. Pouso Alegre, 30/04/2021. Eu,
______________ Gustavo Henrique Moreira do
Valle, Juiz de Direito.

COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG. EDITAL
DE CITAÇÃO- 20 DIAS - O Bel. Gustavo Henrique
Moreira do Valle, MM. Juiz de Direito da Vara de
Família, Sucessões e Ausência desta Comarca, na
forma da lei, etc... FAZ saber a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que perante este Juízo e Secretaria da 1ª Vara Cível,
se processam os termos dos autos da ação de
Inventário, sob o nº 5003889-16.2020.13.0525, dos
bens deixados por Oscar Marcio dos Santos, que era
brasileiro, casado, lavrador, DI M 8064952
SSP/MG, CPF 044.787.696-13, falecido em
09/04/2020. Assim sendo, ficam CITADOS todos
terceiros interessados para conhecimento do
inventário e primeiras declarações, querendo,
habilitarem-se e/ou manifestarem-se no prazo

comum de 15 dias na forma do art. 627 do CPC.
Pouso Alegre, 20 de abril de 2021. Eu,
______________ Gustavo Henrique Moreira do
Valle, Juiz de Direito.

EDITAL DE HASTA PÚBLICA.
AÇÃO/PROCESSO: Carta Precatória nº
5005331-17.2020.8.13.0525, oriunda da 1ª Vara de
Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo
Horizonte-MG, Ação de Execução de Título
Extrajudicial nº 6063027-18.2015.8.13.0024.
Exequente: BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DO ESTADO DE MINAS GERAIS E OUTROS,
CNPJ nº 38.486.817/0001-94. Executado:
MARMORARIA POLISHOP EIRELI-ME, CNPJ nº
17.605.403/0001-67 e ANTONIO CARLOS DE
LIMA, CPF nº 554.590.306-25. O EXMO. SR. DR.
CARLOS CESAR DE CHECHI E FRANCO
PINTO, JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA
CRIMINAL E DE PRECATÓRIAS CÍVEIS E
CRIMINAIS DA COMARCA DE POUSO
ALEGRE-MG, nomeando os leiloeiros públicos
Fernando Caetano Moreira Filho, JUCEMG 445,
Lucas Rafael Antunes Moreira, JUCEMG 637 e
Jonas Gabriel Antunes Moreira, JUCEMG 638 faz
ciência aos interessados, aos executados/devedores
dos autos do processo acima e a todos que deste
tiverem conhecimento, que será o bem/lote adiante
discriminado, levado a LEILÃO PÚBLICO a ser
realizado, por meio eletrônico (online), em
PRIMEIRA PRAÇA/LEILÃO: dia 16/08/2021 às
10h00min, a quem maior lance oferecer, não inferior
ao valor da avaliação; e, SEGUNDA
PRAÇA/LEILÃO, dia 16/08/2021 às 10h15min, a
quem maior lance oferecer, desde que não seja
inferior a 60% do valor da avaliação do bem; pelo
site www.mgl.com.br e para tanto deverão ser
observadas e cumpridas regras indicadas no referido
site, não podendo, posteriormente, alegar
desconhecimento. BEM: 57 m² DE GRANITO
PRETO ABSOLUTO; avaliados em R$ 44.660,00.
Valor da dívida: R$ 43.878,68 (atualizado em
11/05/2015). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$
44.660,00 em 07/06/2016. DEPOSITÁRIO:
ANTONIO CARLOS DE LIMA, portador do RG nº
M-2.844.047. LANCES PELA INTERNET: Os
interessados em participar do leilão/praça poderão
dar lances pela internet, por intermédio do site
www.mgl.com.br, para tanto deverão ser observadas
e cumpridas as regras indicadas no referido site, não
podendo, posteriormente, sob qualquer hipótese,
alegar desconhecimento. Na modalidade Internet
(online) o interessado deve efetuar cadastro prévio
no referido site para anuência às regras de
participação dispostas no site e obtenção de "login" e
"senha", os quais possibilitarão a realização de
lances em conformidade com as disposições neste
edital. Os lances oferecidos pela internet não
garantem direitos ao participante em recusa do
leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como, quedas
ou falhas no sistema de conexão de internet, linha
telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto que
a internet e o site do leiloeiro são apenas
facilitadores de oferta. Ao optar por esta forma de
participação no leilão, o interessado assume os
riscos oriundos de falhas ou impossibilidades
técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação a
esse respeito. TAXA DE LEILÃO: Em caso de
arrematação, 5% sobre o valor da arrematação, a ser
paga pelo arrematante. Na hipótese do bem ser
arrematado, pelo exequente, será devida a comissão
no percentual de 5% sobre o valor da arrematação.
CONDIÇÕES GERAIS: Os bens serão vendidos no
estado de conservação em que se encontram,
inexistindo qualquer espécie de garantia. Em caso de
arrematação ou adjudicação de bem imóvel, caberá
ao arrematante tomar as providências e arcar com os
custos da desocupação do bem, caso o mesmo esteja
ocupado; arcar com todos os custos para eventual
regularização do bem arrematado, inclusive para a
expedição da respectiva carta de arrematação.
Caberá ao arrematante tomar as providências e arcar
com todos os custos para a transferência do bem
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junto aos órgãos competentes e arcar com todos os
tributos eventualmente incidentes sobre a
arrematação e transferência do bem, inclusive,
ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de transferência,
dentre outros. INTIMAÇÃO: Fica(m) desde logo
intimada(s) a(s) partes, os interessados e, os
executados, credores hipotecários ou fiduciários, e
seus respectivos cônjuges, se casados forem, se
porventura não for(em) encontrado(s) para intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art.889, I, do
CPC, bem como para oferecer embargos à
arrematação ou à adjudicação. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. Pouso
Alegre, 26 de maio de 2021. Eu, Paola Pereira
Ferraz de Souza, o digitei. Flávio Rolim Ramos,
Gerente de Secretaria, o subscrevi. Carlos Cesar de
Chechi e Franco Pinto, MM. Juiz de Direito, o
assinei.

EDITAL DE HASTA PÚBLICA.
AÇÃO/PROCESSO: Carta Precatória nº
5008950-86.2019.8.13.0525, oriunda da 2ª Vara
Cível da Comarca de Poços de Caldas-MG, Ação de
Execução de Alimentos nº
5002691-04.2016.8.13.0518. Exequente: LÚCIA DE
PAULA PEREIRA, brasileira, portadora do CPF nº
034.851.316-01 e outros. Executado: ILDA DA
SILVA FREITAS, CPF nº 471.448.906-20. O
EXMO. SR. DR. CARLOS CESAR DE CHECHI E
FRANCO PINTO, JUIZ DE DIREITO DA 3ª
VARA CRIMINAL E DE PRECATÓRIAS CÍVEIS
E CRIMINAIS DA COMARCA DE POUSO
ALEGRE-MG, nomeando os leiloeiros públicos
Fernando Caetano Moreira Filho, JUCEMG 445,
Lucas Rafael Antunes Moreira, JUCEMG 637 e
Jonas Gabriel Antunes Moreira, JUCEMG 638 faz
ciência aos interessados, aos executados/devedores
dos autos do processo acima e a todos que deste
tiverem conhecimento, que será o bem/lote adiante
discriminado, levado a LEILÃO PÚBLICO a ser
realizado, por meio eletrônico (online), em
PRIMEIRA PRAÇA/LEILÃO: dia 05/08/2021 às
10h00min, a quem maior lance oferecer, não inferior
ao valor da avaliação; e, SEGUNDA
PRAÇA/LEILÃO, dia 05/08/2021 às 10h15min, a
quem maior lance oferecer, desde que não seja
inferior a 60% do valor da avaliação do bem; pelo
site www.mgl.com.br e para tanto deverão ser
observadas e cumpridas regras indicadas no referido
site, não podendo, posteriormente, alegar
desconhecimento. BEM: 50% DO IMÓVEL
MATRÍCULA 108.267, APARTAMENTO Nº
290/1, LOCALIZADO NO PAVIMENTO
SUPERIOR DO CONDOMÍNIO GALVÃO DE
FREITAS, situado na Rua Bernadete Santos Duarte,
Loteamento Joaquim José Franco, Pouso
Alegre-MG, com área privativa e principal e total de
116,41m², área de terreno de 70,44m², contendo 03
dormitórios, 01 sala, 01 cozinha, 02 banheiros, 02
áreas de serviço cobertas e 01 varanda,
correspondente à fração ideal de 0,39352 do terreno
construído pelo Lote 04 da Quadra A, no
Loteamento Joaquim José Franco, com área de
179,00m², com medidas e confrontações constantes
na matrícula 20.660, com destinação residencial.
Inscrição Cadastral sob o nº 001.0253.0130.001
ÔNUS: R-3-108.267 Penhora Processo Carta
Precatória nº 5004323-39.2019.8.13.0525 da 3ª Vara
Criminal e de Precatórias Cíveis e Criminais de
Pouso Alegre-MG, processo de origem nº
5002691-04.2016.8.13.0518, natureza Execução de
Alimentos, da 2ª Vara Cível da Comarca de Poços
de Caldas-MG. Objeto da Penhora: 50% do imóvel
objeto da presente matrícula; avaliado em R$
125.000,00. Valor da dívida: R$ 43.686,87
(atualizado em 15/05/2021). VALOR DA
AVALIAÇÃO: R$ 125.000,00 em 16/07/2019.
DEPOSITÁRIO: ILDA DA SILVA FREITAS, CPF
nº 471.448.906-20. LANCES PELA INTERNET:
Os interessados em participar do leilão/praça
poderão dar lances pela internet, por intermédio do

site www.mgl.com.br, para tanto deverão ser
observadas e cumpridas as regras indicadas no
referido site, não podendo, posteriormente, sob
qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Na
modalidade Internet (online) o interessado deve
efetuar cadastro prévio no referido site para anuência
às regras de participação dispostas no site e obtenção
de "login" e "senha", os quais possibilitarão a
realização de lances em conformidade com as
disposições neste edital. Os lances oferecidos pela
internet não garantem direitos ao participante em
recusa do leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais
como, quedas ou falhas no sistema de conexão de
internet, linha telefônica ou quaisquer outras
ocorrências, posto que a internet e o site do leiloeiro
são apenas facilitadores de oferta. Ao optar por esta
forma de participação no leilão, o interessado
assume os riscos oriundos de falhas ou
impossibilidades técnicas, não sendo cabível
qualquer reclamação a esse respeito. TAXA DE
LEILÃO: Em caso de arrematação, 5% sobre o valor
da arrematação, a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese do bem ser arrematado, pelo exequente,
será devida a comissão no percentual de 5% sobre o
valor da arrematação. CONDIÇÕES GERAIS: Os
bens serão vendidos no estado de conservação em
que se encontram, inexistindo qualquer espécie de
garantia. Em caso de arrematação ou adjudicação de
bem imóvel, caberá ao arrematante tomar as
providências e arcar com os custos da desocupação
do bem, caso o mesmo esteja ocupado; arcar com
todos os custos para eventual regularização do bem
arrematado, inclusive para a expedição da respectiva
carta de arrematação. Caberá ao arrematante tomar
as providências e arcar com todos os custos para a
transferência do bem junto aos órgãos competentes e
arcar com todos os tributos eventualmente incidentes
sobre a arrematação e transferência do bem,
inclusive, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de
transferência, dentre outros. INTIMAÇÃO: Fica(m)
desde logo intimada(s) a(s) partes, os interessados e,
os executados, credores hipotecários ou fiduciários,
e seus respectivos cônjuges, se casados forem, se
porventura não for(em) encontrado(s) para intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art.889, I, do
CPC, bem como para oferecer embargos à
arrematação ou à adjudicação. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será publicado e afixado na forma da Lei. Pouso
Alegre, 26 de maio de 2021. Eu, Paola Pereira
Ferraz de Souza, o digitei. Flávio Rolim Ramos,
Gerente de Secretaria, o subscrevi. Carlos Cesar de
Chechi e Franco Pinto, MM. Juiz de Direito, o
assinei.

RESPLENDOR

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE RESPLENDOR-MG - EDITAL
DE CITAÇÃO, com prazo de 30 (TRINTA) dias - O
MM. Juiz de Direito desta Comarca de Resplendor,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc... FAZ
SABER aos que o presente Edital virem, que perante
esta Secretaria do Juízo, tramita a AÇÃO DE
USUCAPIÃO nº 0008760-96.2015.8.13.0543, em
que são Autores Terezinha Gonçalves de Oliveira e
outros e Rés Keyla Barbosa de Oliveira Alcântara e
outra. E, pelo presente, CITA KEYLA BARBOSA
DE OLIVEIRA ALCÂNTARA que se encontra em
local incerto e não sabido, para conhecimento da
ação, bem como, para, querendo, apresentar
contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. E, para
que chegue ao seu conhecimento, mandou expedir o
presente edital que será publicado no "Diário do
Judiciário Eletrônico" e afixado cópia no lugar de
costume. Dado e passado nesta cidade de
Resplendor, Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio
de 2021. Eu, a) Flávio Martins Monecchi, Escrivão.
A) Diego Duarte Bertoldi, Juiz de Direito.

RIBEIRÃO DAS NEVES

COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES-MINAS
GERAIS-EDITAL DE INTIMAÇÃO-JUSTIÇA
GRATUITA prazo de 90 dias - Lívia Lúcia Oliveira
Borba, MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara
Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de
Ribeirão das Neves, em pleno exercício das
atribuições de seu cargo, na forma da Lei, FAZ
SABER aos que virem o presente Edital, ou dele
tiverem notícia, que por este Juízo tem andamento
um processo registrado sob o nº 231.18.016.038-5,
movido pela JUSTIÇA PÚBLICA contra
CLEVERTON P DE A. SANTOS, filho de João
Romis Pinheiro do Amaral e Maria Rosa dos Santos,
nascido aos 03/04/1994 em Belo Horizonte/MG e
CARLOS PABLO NASCIMENTO ALVES, filho
de Carlos Alberto Alves de Souza e Roberta Mara
Nascimento, nascido em 03/03/1996, ambos
atualmente em local incerto e não sabido, acusados
por infração do art. 33 e 35 c/c 40, IV e VI da
11343/06 e art. 33 e 35 c/c 40, IV e VI da 11343/06
e Lei 12850/13, pelo qual foram denunciados pelo
Dr. Promotor de Justiça desta Comarca e, pelo
presente fica intimado da sentença prolatada por este
Juízo em data de 17/03/2020, que CONDENOU OS
RÉUS SUPRA CITADOS a uma pena de 16 (seis)
anos de reclusão e 06 (seis) meses e (13) treze dias
de reclusão e multa 1595 (mil quinhentos e noventa
e cinco) dias-multa de 09 (seis) anos de reclusão e
07 (sete) meses e (06) seis dias de reclusão e multa
1440 (mil quatrocentos e quarenta) dias-multa,
respectivamente. E para o conhecimento de todos,
foi expedido o presente edital cuja cópia será afixada
no átrio do Fórum local. Ribeirão das Neves, 26 de
maio de 2021. Eu, Bruno César de Alvarenga
Ferreira, Escrivão Judicial, o digitei e assino. Lívia
Lúcia Oliveira Borba, Juíza de Direito.

RIO PIRACICABA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE RIO PIRACICABA/MG. EDITAL
DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE)
DIAS. Dra, TÁBATA CRESTANI, MMa. Juíza de
Direito nesta cidade e Comarca, em pleno exercício,
na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria, sito à Rua
Padre Pinto, nº. 13 - Centro - CEP: 35.940-000, está
sendo regularmente processado a Ação de [CÍVEL]
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Assunto-
Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
(6226) Processo de nº 5000001-74.2019.8.13.0557
requerido Sebastião Francisco Bueno, brasileiro,
maior, capaz, desempregado, analfabeto, trabalhador
rural, CPF 889.519.956-15, RG MG M 5.218.591,
filho de Felício Bueno Mafra e Delza de Oliveira
Mafra, domiciliado na Rua Elzira Magalhães, nº 84,
Bairro São Sebastião, Rio Piracicaba/MG, CEP
35.940-000, em face de k.M Gusmão
Telemarketing-M, CNPJ 15.220.435/0001-19, nome
fantasia: K. M. GUSMAO TELEMARKETING -
ME, através de seu representante legal, nos termos
de seus estatutos, mantinha sede na Estação
Itaquera-Guaianazes, nº 2.415, Bairro Jardim
Helena, São Paulo/SP, CEP 08.420-000. E, pelo
presente, CITA a Ré k.M Gusmão Telemarketing-M,
para todos os termos da presente ação de e para,
querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15
(quinze) dias, ou por qualquer forma intervir no
processo, sob pena de revelia e de se presumirem
aceitos como verdadeiros os fatos alegados na
inicial. (Art. 285 do CPC). E para efeitos de direito,
expediu-se o presente que será publicado no Órgão
Oficial do Governo de Minas Gerais e afixado a 2ª
via em local de costume. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Rio Piracicaba/MG., data da
assinatura. Eu, NEYLIARA LUZIA GONÇALVES
VIANA FREITAS, Escrivã Judicial. TÁBATA
CRESTANI, Juíza de Direito.

SABARÁ
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COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de
Intimação. Prazo de 90 dias. Sob o pálio da Justiça
Gratuita. A Dra. Anna Carolina Goulart Martins e
Silva, Juíza de Direito Titular da Vara Criminal
desta Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos
que este virem ou conhecimento tiverem que por
este juízo teve andamento um processo crime,
movido pela Justiça Pública contra FRANCIELE
FERREIRA MATOS brasileiro, natural de Belo
Horizonte/MG, nascido aos 20/02/1987, filha de
Claudete Ferreira Matos, que praticou o delito
previsto no art. 157, § 2º, inc. I e IV do CPB, nos
autos de nº 567.11.002016-9 e constando dos
referidos autos, que o réu acima qualificado se
encontra em lugar incerto e não sabido, mandou que
se publicasse este, afixado à porta deste prédio, pelo
qual fica o mencionado réu intimado da Sentença de
CONDENAÇÃO: ¿Vistos etc... Isso posto, julgo
PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR FRANCIELE FERREIRA MATOS
pela prática do crime do art. 157, § 2º, inc. I e II, do
CPB. No que concerne à última etapa do método
trifásico, verifico a incidência de duas causas
especiais de aumento de pena, uma vez que o crime
foi cometido em concurso de pessoas e com
emprego de arma de fogo, razão pela qual elevo a
pena em 1/3 E FIXO-A DEFINITIVAMENTE EM 5
anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de
13 dias-multa, estes à razão de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos. Em face
do quantum de pena, estabeleço o regime inicial
SEMIABERTO para cumprimento de pena.
Impossível a concessão de qualquer benefício legal
em virtude do emprego de grave ameaça contra a
pessoa¿, e bem assim cientificado de que findo o
prazo de 90 dias, que será contado a partir da
publicação deste, terá o prazo de 5 dias para,
querendo, recorrer daquela sentença. Dado e passado
nesta cidade de Sabará, aos 26 de maio de 2021. Eu,
Christiano Luiz Ramos Rebello, Escrivão Judicial
digitei e assino. Dra. Anna Carolina Goulart Martins
e Silva, Juíza de Direito.

COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de Citação.
Prazo de 15 dias. Sob o pálio da Justiça Gratuita. A
Dra. Anna Carolina Goulart Martins e Silva, MMª
Juíza de Direito titular da Vara Criminal desta
Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos que
este virem ou conhecimento tiverem que por este
juízo teve andamento um processo-crime, movido
pela Justiça Pública contra JOSÉ CARLOS DA
SILVA, que praticou o delito previsto no art. 180,
caput, do Código Penal, nos autos de nº
567.19.000676-5 e, constando dos referidos autos,
que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido,
mandou que se publicasse este, afixado à porta deste
prédio, pelo qual fica o réu JOSÉ CARLOS DA
SILVA, brasileiro, nascido aos 22/07/1969, filho de
Maria Verônica da Silva e João Maciel da Silva,
CITADO para apresentar resposta à acusação por
escrito e através de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, sob
pena de não o fazendo, ser-lhe nomeado defensor
público para tanto. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Sabará,
aos 26 de maio de 2021. Eu, Christiano Luiz Ramos
Rebello, Escrivão Judicial, o digitei por ordem da
MMª Juíza de Direito, Dra. Anna Carolina Goulart
Martins e Silva.

COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de Citação.
Prazo de 15 dias. Sob o pálio da Justiça Gratuita. A
Dra. Anna Carolina Goulart Martins e Silva, MMª
Juíza de Direito titular da Vara Criminal desta
Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos que
este virem ou conhecimento tiverem que por este
juízo teve andamento um processo-crime, movido
pela Justiça Pública contra LIDIA SILVA MACIEL
DONATO, que praticou o delito previsto no art. 129,
§9°, c/c art. 61, inciso II, alínea ¿e¿, ambos do

Código Penal, nos autos de nº 567.19.000897-7 e,
constando dos referidos autos, que o réu se encontra
em lugar incerto e não sabido, mandou que se
publicasse este, afixado à porta deste prédio, pelo
qual fica o réu LIDIA SILVA MACIEL DONATO,
brasileiro, nascido aos 16/04/1996, filho de Wanda
Silva Maciel Donato e Neil Dias Donato, CITADO
para apresentar resposta à acusação por escrito e
através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, nos
termos do art. 396 e 396-A do CPP, sob pena de não
o fazendo, ser-lhe nomeado defensor público para
tanto. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Sabará, aos 26 de maio de 2021. Eu,
Christiano Luiz Ramos Rebello, Escrivão Judicial, o
digitei por ordem da MMª Juíza de Direito, Dra.
Anna Carolina Goulart Martins e Silva.

COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de Citação.
Prazo de 15 dias. Sob o pálio da Justiça Gratuita. A
Dra. Anna Carolina Goulart Martins e Silva, MMª
Juíza de Direito titular da Vara Criminal desta
Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos que
este virem ou conhecimento tiverem que por este
juízo teve andamento um processo-crime, movido
pela Justiça Pública contra ROMULO FELIPE
ALVES GONÇALVES, que praticou o delito
previsto no art. 129, §9° e no art. 147 do Código
Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma
legal c/c art. 7°, I e II, da Lei 11.340/06, nos autos de
nº 567.16.012356-6 e, constando dos referidos autos,
que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido,
mandou que se publicasse este, afixado à porta deste
prédio, pelo qual fica o réu ROMULO FELIPE
ALVES GONÇALVES, brasileiro, nascido aos
06/07/1982, filho de Marília Vicente Alves
Gonçalves e Dalmi José Gonçalves, CITADO para
apresentar resposta à acusação por escrito e através
de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. 396 e 396-A do CPP, sob pena de não o
fazendo, ser-lhe nomeado defensor público para
tanto. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Sabará, aos 26 de maio de 2021. Eu,
Christiano Luiz Ramos Rebello, Escrivão Judicial, o
digitei por ordem da MMª Juíza de Direito, Dra.
Anna Carolina Goulart Martins e Silva.

COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de Citação.
Prazo de 15 dias. Sob o pálio da Justiça Gratuita. A
Dra. Anna Carolina Goulart Martins e Silva, MMª
Juíza de Direito titular da Vara Criminal desta
Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos que
este virem ou conhecimento tiverem que por este
juízo teve andamento um processo-crime, movido
pela Justiça Pública contra WANDERSON
NONATO RODRIGUES, que praticou o delito
previsto no art. 171 do Código Penal,, nos autos de
nº 567.17.008607-6 e, constando dos referidos autos,
que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido,
mandou que se publicasse este, afixado à porta deste
prédio, pelo qual fica o réu WANDERSON
NONATO RODRIGUES, brasileiro, nascido aos
18/11/1968, filho de Maria das Mercês Alves
Aparentes e José Adão Rodrigues, CITADO para
apresentar resposta à acusação por escrito e através
de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos
do art. 396 e 396-A do CPP, sob pena de não o
fazendo, ser-lhe nomeado defensor público para
tanto. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Sabará, aos 26 de maio de 2021. Eu,
Christiano Luiz Ramos Rebello, Escrivão Judicial, o
digitei por ordem da MMª Juíza de Direito, Dra.
Anna Carolina Goulart Martins e Silva.

COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de Citação.
Prazo de 15 dias. Sob o pálio da Justiça Gratuita. A
Dra. Anna Carolina Goulart Martins e Silva, MMª
Juíza de Direito titular da Vara Criminal desta

Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos que
este virem ou conhecimento tiverem que por este
juízo teve andamento um processo-crime, movido
pela Justiça Pública contra WILDJARLEY
LAMARTINE DOS SANTOS, que praticou o delito
previsto no art. 306, §2°, da Lei 9.503/97, nos autos
de nº 567.18.007375-9 e, constando dos referidos
autos, que o réu se encontra em lugar incerto e não
sabido, mandou que se publicasse este, afixado à
porta deste prédio, pelo qual fica o réu
WILDJARLEY LAMARTINE DOS SANTOS,
brasileiro, nascido aos 14/08/1991, filho de Ivonete
dos Santos, CITADO para apresentar resposta à
acusação por escrito e através de advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 e 396-A do
CPP, sob pena de não o fazendo, ser-lhe nomeado
defensor público para tanto. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Sabará,
aos 26 de maio de 2021. Eu, Christiano Luiz Ramos
Rebello, Escrivão Judicial, o digitei por ordem da
MMª Juíza de Direito, Dra. Anna Carolina Goulart
Martins e Silva.

COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de Citação.
Prazo de 15 dias. Sob o pálio da Justiça Gratuita. A
Dra. Anna Carolina Goulart Martins e Silva, MMª
Juíza de Direito titular da Vara Criminal desta
Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos que
este virem ou conhecimento tiverem que por este
juízo teve andamento um processo-crime, movido
pela Justiça Pública contra ROMILDO MOREIRA
RODRIGUES, que praticou o delito previsto no art.
180 do Código Penal, nos autos de nº
567.16.009897-4 e, constando dos referidos autos,
que o réu se encontra em lugar incerto e não sabido,
mandou que se publicasse este, afixado à porta deste
prédio, pelo qual fica o réu ROMILDO MOREIRA
RODRIGUES, brasileiro, nascido aos 25/05/1967,
filho de Arionete Moreira Rodrigues e Dílson
Rodrigues, CITADO para apresentar resposta à
acusação por escrito e através de advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 e 396-A do
CPP, sob pena de não o fazendo, ser-lhe nomeado
defensor público para tanto. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Sabará,
aos 26 de maio de 2021. Eu, Christiano Luiz Ramos
Rebello, Escrivão Judicial, o digitei por ordem da
MMª Juíza de Direito, Dra. Anna Carolina Goulart
Martins e Silva.

COMARCA DE SABARÁ/MG. Edital de Citação.
Prazo de 15 dias. Sob o pálio da Justiça Gratuita. A
Dra. Anna Carolina Goulart Martins e Silva, MMª
Juíza de Direito titular da Vara Criminal desta
Comarca, na forma da Lei etc. Faz Saber aos que
este virem ou conhecimento tiverem que por este
juízo teve andamento um processo-crime, movido
pela Justiça Pública contra DOUGLAS LUCIANO
CAMPOS DE FREITAS, que praticou o delito
previsto nos artigos 147 e 163, § único, inciso III, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos
autos de nº 567.19.002925-4 e, constando dos
referidos autos, que o réu se encontra em lugar
incerto e não sabido, mandou que se publicasse este,
afixado à porta deste prédio, pelo qual fica o réu
DOUGLAS LUCIANO CAMPOS DE FREITAS,
brasileiro, nascido aos 17/12/1984, filho de Marlene
Campos de Freitas e Sebastião Evangelista de
Freitas, CITADO para apresentar resposta à
acusação por escrito e através de advogado, no prazo
de 10 (dez) dias, nos termos do art. 396 e 396-A do
CPP, sob pena de não o fazendo, ser-lhe nomeado
defensor público para tanto. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente edital na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Sabará,
aos 26 de maio de 2021. Eu, Christiano Luiz Ramos
Rebello, Escrivão Judicial, o digitei por ordem da
MMª Juíza de Direito, Dra. Anna Carolina Goulart
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Martins e Silva.

SACRAMENTO

COMARCA DE SACRAMENTO, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO SENTENÇA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta Comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e
Secretária Judicial tramita os autos nº 0569 16
000657-7, Ação Penal movida pela Justiça Pública,
contra o acusado WILLIAM CÂNDIDO, brasileiro,
natural de Araxá/MG, nascido aos 28/02/1992, filho
de Irani Maria Cândido e de Nivaldo Cândido, e por
tudo o mais o que dos autos consta, por sentença foi
julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão punitiva estatal para CONDENAR o
acusado, qualificado, por prática dos crimes de posse
ilegal de arma de fogo (Art. 12 da Lei 10.826/03) e
furto simples (Art. 155, caput, do Código Penal) em
concurso material, à pena de 01 (um) ano de
reclusão, 01 (um) ano de detenção e mais 20 (vinte)
dias-multa, a serem cumpridos no Regime Aberto,
substituição da pena por duas restritivas de direito. E
como o acusado encontra-se em lugar incerto e não
sabido, mandou expedir o presente, com prazo de 90
(noventa) dias, pelo qual fica a acusado devidamente
intimado. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e especialmente da acusado, e para que
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente que será fixado no átrio do Fórum e
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade de Sacramento, aos 26 de Maio de 2021. Eu
(a) Reginaldo Manzan de Alcântara, Oficial de
Apoio Judicial, digitei. Eu (a) José de Souza
Teodoro Pereira Júnior - Juiz de Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº
0569 18 001011-2, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra os acusados DIONILSON
PINHEIRO PEREIRA, brasileiro, solteiro, natural
de São Bento/MA, nascido aos 27/12/1992, filho de
Jandira Jesus Pinheiro e de José Firmino,
denunciado nas iras do art. 180, caput, (por duas
vezes), art. 311, na forma dos arts. 29 e 69, todos do
Código Penal, e IRANIEL PAIVA FERREIRA,
brasileiro, solteiro, natural de São Vicente
Ferrer/MA, denunciado nas sanções do art. 180,
caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal. E como
os acusados encontram-se em lugar incerto e não
sabido, mandou expedir o presente, para
responderem á acusação, por escrito, no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 361, do CPP, pelo
qual ficam devidamente intimados. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e especialmente
dos réus, e para que ninguém possa alegar
ignorância, mandou expedir o presente que será
afixado no átrio do Fórum e publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Sacramento, aos
26 de Maio de 2021. Eu (a), Reginaldo Manzan de
Alcântara, Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu (a),
José de Souza Teodoro Pereira Júnior - Juiz de
Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº

0569 19 000248-9, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra o acusado ALZEMAR PEREIRA DE
MORAIS, brasileiro, solteiro, natural de Cachoeiro
do Itapemirim, nascido aos 12/03/1973, filho de
Maria Pereira de Morais e de Waldemar de Morais,
denunciado nas sanções do artigo 155, caput, do
Código Penal. E como o acusado encontra-se em
lugar incerto e não sabido, mandou expedir o
presente, para responder á acusação, por escrito, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do
CPP, pelo qual fica devidamente intimado. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e
especialmente do réu, e para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será afixado no átrio do Fórum e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta cidade de Sacramento,
aos 26 de Maio de 2021. Eu (a), Reginaldo Manzan
de Alcântara, Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu
(a), José de Souza Teodoro Pereira Júnior - Juiz de
Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº
0569 19 000602-7, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra o acusado RAPHAEL FERREIRA
SOUZA BARBOSA, brasileiro, solteiro, natural de
Sacramento/MG, nascido aos 06/05/1994, filho de
Josiane Ferreira e Júlio César de Paula Souza
Barbosa, denunciado nas sanções do artigo 155,
caput, c/c art. 330 e art. 331, na forma do art. 69,
todos do Código Penal. E como o acusado
encontra-se em lugar incerto e não sabido, mandou
expedir o presente, para responder á acusação, por
escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 361, do CPP, pelo qual fica devidamente
intimado. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e especialmente do réu, e para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
que será afixado no átrio do Fórum e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Sacramento, aos 26 de Maio de 2021. Eu (a),
Reginaldo Manzan de Alcântara, Oficial de Apoio
Judicial, digitei. Eu (a), José de Souza Teodoro
Pereira Júnior - Juiz de Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº
0569 20 000087-9, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra o acusado MARCO AURELIO
FONSECA DE JESUS, brasileiro, solteiro, natural
de Ribas do rio Pardo/MS, nascido aos 29/08/1991,
filho de Conceição Aparecida da Fonseca e de
Coraci Manoel de Jesus, denunciado nas sanções do
artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. E como o
acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido,
mandou expedir o presente, para responder á
acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 361, do CPP, pelo qual fica
devidamente intimado. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e especialmente do réu, e
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente que será afixado no átrio do
Fórum e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Sacramento, aos 26 de Maio de
2021. Eu (a), Reginaldo Manzan de Alcântara,
Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu (a), José de
Souza Teodoro Pereira Júnior - Juiz de Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -

EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº
0569 20 001462-3, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra o acusado ROBSON FEITOSA
MONTEIRO , brasileiro, solteiro, natural de
Teresina/PI, nascido aos 05/07/1991, filho de Maria
Aparecida Feitosa dos Santos, denunciado nas
sanções do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. E
como o acusado encontra-se em lugar incerto e não
sabido, mandou expedir o presente, para responder á
acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 361, do CPP, pelo qual fica
devidamente intimado. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e especialmente do réu, e
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente que será afixado no átrio do
Fórum e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Sacramento, aos 26 de Maio de
2021. Eu (a), Reginaldo Manzan de Alcântara,
Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu (a), José de
Souza Teodoro Pereira Júnior - Juiz de Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº
0569 20 001406-0, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra o acusado ALEX MARTINS
BARROS, brasileiro, solteiro, natural de
Sacramento/MG, nascido aos 28/05/2000, filho de
Maria Das Graças Martins e de José Celestino de
Barros, denunciado nas sanções do artigo 28, caput,
da Lei 11.343/2006. E como o acusado encontra-se
em lugar incerto e não sabido, mandou expedir o
presente, para responder á acusação, por escrito, no
prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 361, do
CPP, pelo qual fica devidamente intimado. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e
especialmente do réu, e para que ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente que
será afixado no átrio do Fórum e publicado na forma
da lei. Dado e passado nesta cidade de Sacramento,
aos 26 de Maio de 2021. Eu (a), Reginaldo Manzan
de Alcântara, Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu
(a), José de Souza Teodoro Pereira Júnior - Juiz de
Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº
0569 20 000866-6, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra o acusado FRANSÉRGIO
REZENDE, brasileiro, solteiro, natural de
Franca/SP, nascido aos 11/10/1983, filho de Maria
de Lourdes Tompe de Rezende, denunciado nas
sanções do artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006. E
como o acusado encontra-se em lugar incerto e não
sabido, mandou expedir o presente, para responder á
acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 361, do CPP, pelo qual fica
devidamente intimado. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e especialmente do réu, e
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente que será afixado no átrio do
Fórum e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Sacramento, aos 26 de Maio de
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2021. Eu (a), Reginaldo Manzan de Alcântara,
Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu (a), José de
Souza Teodoro Pereira Júnior - Juiz de Direito.

COMARCA DE SACRAMENTO/MG, 1º VARA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA -
Diligência Criminal. O Dr. José de Souza Teodoro
Pereira Júnior, Juiz de Direito desta comarca de
Sacramento, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Faz saber a todos que o presente edital virem
ou dele terem conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretária Judicial tramita os autos de nº
0569 20 000220-6, Ação Penal movida pela Justiça
Pública contra os acusados CRISTIANE
APARECIDA VAZ, brasileira, solteira, natural de
Franca/SP, nascida aos 22/07/1979, filha de Araci
Aparecida Rosa Batista dos Santos e Edson
Francisco Vaz, e CRISTIANO ROBSON DE
OLIVEIRA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, natural
de Rubiataba/GO, nascido aos 21/07/1981, filho de
Elza de Oliveira Teixeira e Jorge Donizete Teixeira,
denunciados nas sanções do artigo 180, caput, na
forma do art. 29, ambo do Código Penal. E como os
acusados encontram-se em lugar incerto e não
sabido, mandou expedir o presente, para responder á
acusação, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias,
nos termos do art. 361, do CPP, pelo qual ficam
devidamente intimados. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e especialmente dos réus, e
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente que será afixado no átrio do
Fórum e publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Sacramento, aos 26 de Maio de
2021. Eu (a), Reginaldo Manzan de Alcântara,
Oficial de Apoio Judicial, digitei. Eu (a), José de
Souza Teodoro Pereira Júnior - Juiz de Direito.

SALINAS

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
SALINAS - MINAS GERAIS. EDITAL DE
INTERDIÇÃO O Doutor Marcelo Bruno Duarte e
Araújo, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível,
Crime e JIJ da Comarca de Salinas, Minas Gerais, na
forma da Lei, etc#FAZ SABER a todos a quem
possa interessar, que nos autos n.º
0012744-02.2018.8.13.0570, por sentença datada de
21/09/2021, transitada em julgado em 23/10/2020,
foi decretada a interdição/curatela de JÚLIA DIAS
DE CARVALHO MADUREIRA, brasileira, natural
de Salinas/MG, nascido aos 05/08/1999, filha de
José Lauro Madureira e Ivaneuza Dias de Carvalho
Madureira, CPF: 121.947.116-00, residente na Rua
Alameda dos Oitis, n.º 677 - Bairro São Miguel, no
Município de Salinas/MG, por incapacidade civil
absoluta, para exercer pessoalmente os atos da vida
civil, com as limitações previstas no artigo 755, I, do
CPC c/c 1782 do CC, mantendo incólumes os seus
demais direitos políticos e civis, nomeando-lhe
curador o autor JOSÉ LAURO MADUREIRA,
brasileiro, casado, natural de Rubelita/MG, nascido
aos 03/01/1952, filho de Rita Andrade Silva, RG:
MG-16.648.505 PC/MG, CPF: 758.708.198-49, com
endereço na Rua Alameda dos Oitis, n.º 677 - Bairro
São Miguel, no Município de Salinas/MG, que
deverá prestar o compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo, na forma da lei, bem como
de promover tratamento adequado à sua filha. E, na
forma legal, expediu-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado no "Diário
do Judiciário Eletrônico", por 03 (três) vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias. Dado e passado nesta
cidade de Salinas, Minas Gerais, aos 04 (quatro) dias
do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um).
Eu, (a), Melissandra Lourenço Cacique Pereira -
Gerente de Secretaria, o subscrevo. (a) Marcelo
Bruno Duarte e Araújo Juiz de Direito

SANTA BÁRBARA

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE INTERDIÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA
Dr. Thomas Vinícius Schons, MM. Juiz de Direito
desta Comarca de Santa Bárbara/MG, na forma da
Lei etc., torna público que nos autos da Ação de
Curatela nº 5000197-96.2019.8.13.0572, requerida
por TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO
GUIMARÃES, brasileira, do lar, inscrita no CPF
sob o nº 745.871.966-49, portadora do RG
M-8.673.601, residente na rua São Luiz, 43,
localidade de Morro D ´água Quente, Município de
Catas Altas/MG, a que foi decretada por sentença
datada de 17 de abril de 2020, transitada em julgado,
a interdição de EFIGÊNIA BASÍLIO PERDIGÃO,
brasileira, viúva, aposentada, inscrita no CPF sob o
número 745.874.046-91, residente no endereço
supramencionado, declarando-a relativamente
incapaz na forma do artigo 4º, III, do Código Civil,
e, de acordo com o artigo 1.775, § 3º, do mesmo
Diploma Legal, nomeando-lhe curadora a Sra.
TEREZINHA MARIA DA CONCEIÇÃO
GUIMARÃES, que deverá praticar exclusivamente
os atos relacionados aos direitos de natureza
patrimonial e negocial da interditada. Fica a
curadora advertida de que os valores recebidos
referentes a eventuais benefícios previdenciários ou
assistenciais deverão ser aplicados exclusivamente
na saúde, alimentação e bem-estar da interditada,
ficando sujeita a prestação de contas. Para que
chegue ao conhecimento de todos quantos se
interessar possam, expediu-se o presente edital, que
será publicado por três vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, pela imprensa oficial e afixado em local
de costume. Dr. Luciano Evaristo de Souza,
OAB/MG 146.302.
Santa Bárbara, 07 de maio de 2021.
Monica Fonseca dos Anjos, Escrivã Judicial,
Matrícula. PJPI 5172-2.
Thomas Vinícius Schons, Juiz de Direito.

EDITAL DE INTERDIÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA
Dr. Thomas Vinícius Schons, MM. Juiz de Direito
desta Comarca de Santa Bárbara/MG, na forma da
Lei etc., torna público que nos autos eletrônicos da
Ação de Interdição nº 5000323-15.2020.8.13.0572,
requerida por RITA MARIA CORREA DE
QUEIROZ, brasileira, viúva, pensionista, portadora
da carteira de identidade MG-5.372.826, inscrita no
CPF 756.928.136-53, residente e domiciliada na Rua
José Tomé, nº 25, no município de Catas Altas -MG,
a que foi decretada por sentença datada de 10 de
janeiro de 2021, transitada em julgado em 17 de
março de 2021, a interdição de DELCIA
MACHADO, 93 anos (DN 08/07/1926), brasileira,
solteira, aposentada, portadora da carteira de
identidade M-9.324.831, inscrita no CPF
378.957.106-72, residente e domiciliada no
endereço acima mencionado, declarando-a
relativamente incapaz na forma do artigo 4º, III, do
Código Civil, e, de acordo com o artigo 1.775, § 3º,
do mesmo Diploma Legal, nomeando-lhe curadora a
Sra. RITA MARIA CORREA DE QUEIROZ, que
deverá praticar exclusivamente os atos relacionados
aos direitos de natureza patrimonial e negocial da
interditada. Fica a curadora advertida de que os
valores recebidos referentes a eventuais benefícios
previdenciários ou assistenciais deverão ser
aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e
bem-estar da interditada, ficando sujeita a prestação
de contas. Para que chegue ao conhecimento de
todos quantos se interessar possam, expediu-se o
presente edital, que será publicado por três vezes,
com intervalo de 10 (dez) dias, pela imprensa oficial
e afixado em local de costume, na forma da lei. Dra.
Shirley de Oliveira Nascimento, OAB/MG 174.463.
Santa Bárbara, 07 de maio de 2021.
Monica Fonseca dos Anjos, Escrivã Judicial,
Matrícula. PJPI 51722
Thomas Vinícius Schons, Juiz de Direito

SANTA LUZIA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SANTA LUZIA.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS.
Sabrina Alves Freesz, Juíza de Direito, da Comarca
de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Pelo presente Edital de Intimação nos autos
nº5000261-25.2016.8.13.0245, Cumprimento de
Sentença - que AMIFEC ALIMENTOS LTDA -
CNPJ 05.693.158/0001-08 - Procurador: SAULO
FRANCISCO VIOL RIBEIRO - OAB/MG 113394,
move em face de PADARIA E CONFEITARIA
SHEIVER LTDA - ME - CNPJ 09.402.228/0001-82
= Curador Especial:Defensoria Pública, é o presente
para CITAR PADARIA E CONFEITARIA
SHEIVER LTDA - ME, que se encontra(m) em
lugar incerto e não sabido, por todos os termos da
presente ação, para pagar o débito, no valor de
R$61.263,50 (sessenta e um mil duzentos e sessenta
e três reais e cinquenta centavos), no prazo de 15
(quinze) dias, nos termos do art. 523, inciso IV do
CPC, sob as penas da lei. Advirta-o que caso não
haja o pagamento voluntário no prazo estipulado, o
débito será acrescido de 10% (dez por cento), bem
como de honorários advocatícios, também, no
importe de 10% (§1º do art. 523 do CPC); Havendo
o pagamento parcial no prazo previsto no caput do
art. 523 do CPC, a multa e os honorários previstos
no §1º incidirão sobre o restante (§2º do art. 523 do
CPC). Cumpre ressaltar que, não sendo o pagamento
voluntário efetuado tempestivamente, será expedido,
desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se os atos de expropriação (§3° do art. 523
do CPC). Advertindo, por fim, que transcorrido o
prazo previsto no referido art. 523 do CPC, sem
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) para sua impugnação, independentemente
de penhora ou nova intimação, a qual deve ser
apresentada nos próprios autos, nos termos do art.
525 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de
todos, expediu-se o presente que será afixado e
publicado na forma da lei. Cumpra-se. Dado e
passado nesta cidade de Santa Luzia, 1ª Secretaria,
17 de maio de 2021.
Eu, Mônica Beatriz Pinto Gerente Judicial em
substituição, subscrevi.
Juiz(a) de Direito Sabrina Alves Freesz

COMARCA DE SANTA LUZIA. EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 30(trinta) dias - JUSTIÇA
GRATUITA - Sabrina Alves Freesz, Juíza de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Luzia,
na forma da lei. Etc. Pelo presente ficam CITADOS
TODOS possíveis confinantes, interessados,
ausentes, incertos e desconhecidos, bem como seus
cônjuges se casados forem. Ação: Usucapião Nº
5009932-67.2019.8.13.0245. Autor: JOAQUIM
ISAIAS DE MAGALHAES - CPF 199.466.276-04 -
Advogado: MARCO VINICIO MELLO
VITORIANO - OAB/MG 142322. Objetivo: para
querendo, contestarem os termos da presente ação,
no prazo de l5(quinze) dias. DESCRIÇÃO DO
IMÓVEL:imóvel Lote nº 02, quadra 03, medindo
554,20 m², localizado à Rua Geraldo Teixeira da
Costa, S/N, Bairro Industrial Americano, Santa
Luzia, CEP 33.015-410 registrado sob a matrícula
16.992, no Cartório de Registro de Imóveis de Santa
Luzia/MG. Advertência: Não sendo contestada a
ação, no prazo de 15(quinze) dias, presumir-se-ão
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E,
para que chegue ao conhecimento de todos
expediu-se o presente que será afixado e publicado
na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de
Santa Luzia, aos 17 de maio de 2021. Eu, Mônica
Beatriz Pinto, Gerente Judicial em substituição,
subscrevi.
A Juíza de Direito
Sabrina Alves Freesz

COMARCA DE SANTA LUZIA. EDITAL DE
INTERDIÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. Publicado
por 03 (três) vezes com intervalo de 10(dez) dias. O
Juiz de Direito, em exercício na Comarca de Santa
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Luzia, na forma da lei, etc. Faz saber a todos, que
perante este Juízo e Vara se processaram os termos
do pedido de Interdição Nº
5010093-77.2019.8.13.0245, requerido por
ADELCIO MOREIRA DE LIMA e outros em favor
de SILVANA MOREIRA LIMA, tendo sido
decretada a interdição de SILVANA MOREIRA
LIMA, brasileira, solteira, aposentada,portadora da
carteira de identidade nº MG-6.746.654inscrita no
CPF/MFsob o nº 960.248.106-44(doc. 05), residente
e domiciliada na rua Vereador Tarcísio Rocha nº
900, bairro Frimisa, em Santa Luzia/ MG, CEP
33.045-480, por sentença datada de 15 de janeiro de
2021, transitada em julgado, nomeando-lhe
curadores(as) definitivos ADELCIO MOREIRA DE
LIMA,brasileiro, solteiro, servidor público,
portadorda C.I nº M-5.669.950, expedida pela
SSP/MGinscritono CPF/MF sob o nº
953.881.256.53, residente e domiciliadona
av.Vereador TarcísioRocha, nº900, bairro Frimisa,
em Santa Luzia/MG, CEP 333.045-480 e
SOLANGE MOREIRA LIMA LOPES, brasileira,
casada, professora, portadora da carteira de
identidade nº MG-5.251.786, inscrita no CPF/MFsob
o nº 761.195.216-15(doc.01),residente e domiciliada
na Rua Oito, nº 61, bairro Frimisa, em Santa
Luzia/MG, CEP 33.045-090 . Cumpra-se. Dado e
passado nesta cidade de Santa Luzia, aos 25 de
fevereiro de 2021.
Eu, Mônica Beatriz pinto, Gerente Judicial em
substituição, subscrevi.
Ao Juiz de Direito
Sabrina Alves Freesz

COMARCA DE SANTA LUZIA - EDITAL DE
CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS.
Sabrina Alves Freesz, Juíza de Direito, da Comarca
de Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Pelo presente Edital de Citação nos autos nº
5001990-52.2017.8.13.0245, PROCEDIMENTO
COMUM CÍVEL - Servidão Administrativa - que
MARIANA TRANSMISSORA DE ENERGIA
ELETRICA S.A - CNPJ 19.486.977/0001-99 -
Procurador SERGIO CARNEIRO ROSI - OAB/MG
71639 move em face do ESPÓLIO DE BATISTA
SÉRGIO DA SILVEIRA e outros (3), é o presente
para CITAR Cristiano Batista da Silveira - CPF
050.878.566-91, que se encontra(m) em lugar
incerto e não sabido, por todos os termos da presente
ação, para querendo, apresentar contestação, no
prazo de 15(quinze) dias. Advertindo-o que não
sendo contestada a presente ação, no prazo legal,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor(a). E para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se o presente que
será afixado e publicado na forma da lei. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade de Santa Luzia, 1ª
Secretaria, 17 de maio de 2021.
Eu, Mônica Beatriz Pinto Gerente Judicial em
substituição, subscrevi.
Juiz(a) de Direito Sabrina Alves Freesz

COMARCA DE SANTA LUZIA- MG
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. A
Doutora Sabrina Alves Freesz, Juíza de Direito, em
exercício, na Primeira Vara Cível da Comarca de
Santa Luzia, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc. Pelo presente Edital de Citação nos autos
nº0189710-63.2011.8.13.0245, Ação de Execução
Fiscal que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL
move em face de COMERCIAL MUDRA LTDA -
ME - é o presente para CITAR COMERCIAL
MUDRA LTDA - ME que se encontra em lugar
incerto e não sabido, por todos os termos da presente
ação, nos termos do art. 8º da Lei Federal nº 6.830,
de 22 de setembro de 1980, fica V.Sa CITADO(A)
para, em 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da
importância de R$ 10.269,60 (dez mil, suzentos e
sessenta e nove reais e sessenta centavos, apurada
em 14 de outubro de 2011, a ser corrigida
monetariamente na data do efetivo recolhimento, ou
garantir a execução por meio de depósito em
dinheiro, fiança bancária, nomeação ou indicação de

bens à penhora, também no prazo de 05 (cinco) dias,
respeitada a ordem do art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob
pena de, não adotando uma destas faculdades legais,
lhe serem penhorados tantos bens quantos sejam
suficientes à garantia do processo executivo,
devendo, a partir deste momento, responder a todos
os termos da execução. Penhorados os bens ou
garantida a execução, V.Sa. terá o prazo de 30
(trinta) dias para opor embargos. E para que chegue
ao conhecimento de todos, expediu-se o presente
edital que será afixado e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de Santa Luzia, 1ª
Secretaria, aos 18 de maio de 2021
Eu, Gerente Judicial em substituição, subscrevi.
Mônica Beatriz Pinto
O Juiz de Direito:
Sabrina Alves Freesz

SANTA VITÓRIA

Comarca de SANTA VITÓRIA-MG. Edital de
intimação com prazo de 15 (quinze) dias. O Exmo.
Dr. Pedro Guimarães Pereira, Juiz de Direito da
Vara Única desta comarca, no exercício do cargo, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que neste Juízo tramita os autos da ação penal de nº
0019548-04.2015.8.13.0598, em que a Justiça
Pública move em face dos denunciados RAFAEL
FERNANDES FAGUNDES, brasileiro, nascido em
07/08/1992, natural de Uberaba-MG, filho de Ilza
Fernandes e João Batista Fagundes, portador do RG
nº 15808365, e POLIANA DIANE FERNANDES
SILVA, brasileira, nascida em 04/12/1995, natural
de Santa Vitória-MG, filha de Rosilda Fernandes
Costa e Juracy Silva Melo, portadora do RG nº
19930700, ambos atualmente em lugares incertos e
não sabido. Pelo presente INTIMA os denunciados,
acima qualificados, para que compareçam nesta
Secretaria do Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, e
informem seus dados bancários para que seja
procedida a restituição dos valores pagos a título de
fiança. Santa Vitória-MG, 11 de maio de 2021. Eu,
Arlete Maria de Freitas, Oficial de Apoio Judicial,
que o digitei. Cristiane Silva Queiroz - Gerente de
Secretaria. Pedro Guimarães Pereira - Juiz de Direito

SANTO ANTÔNIO DO MONTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS - LORENA TEIXEIRA VAZ, MMª Juíza de
Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio
do Monte, MG, na forma da Lei, etc. Pelo presente
Edital faz saber a todos quantos virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita o
Processo de nº. 5000961-49.2020.8.13.0604, Ação
Monitória, requerida por COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA
DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB
LAGOACRED GERAIS contra CARLOS
ROBERTO PEREIRA DA COSTA e LEIDIANE
DOS SANTOS. Através deste Edital INTIMA:
CARLOS ROBERTO PEREIRA DA COSTA,
inscrito no CPF n° 098.136.546-94 e LEIDIANE
DOS SANTOS, inscrita no CPF n° 113.084.666-09,
residentes em lugar ignorado, incerto e não sabido;
para que fiquem citados para a presente ação
Monitória e que dispõe de 15 (quinze) dias para
cumprirem a obrigação no valor de R$ 3.248,66 (três
mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis
centavos) ou propor Embargos. Efetuado o
pagamento estipulado, ficarão isentos do pagamento
das custas, nos termos do art. 701, § 1º do CPC/15.
Ficam cientes ainda de que os honorários foram
fixados sobre o valor atribuído à causa (art. 701 do
CPC). À falta de embargos, este mandado
converterá, de plano, em mandado executivo
(penhora e avaliação). E para que ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que
será fixado no local de costume e publicado na
forma da Lei. Dado de passado nesta comarca de
Santo Antônio do Monte, MG, aos 26 de maio de
2021. Eu (a), Oficial de Apoio Judicial, o digitei e

subscrevi. Lorena Teixeira Vaz - Juíza de Direito.

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS - LORENA TEIXEIRA VAZ, MMª Juíza de
Direito da Única Vara da Comarca de Santo Antônio
do Monte, MG, na forma da Lei, etc. Pelo presente
Edital faz saber a todos quantos virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita o
Processo de nº. 5000605-88.2019.8.13.0604, Ação
Monitória, requerida por COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE LAGOA
DA PRATA E REGIAO LTDA. - SICOOB
LAGOACRED GERAIS contra BRUNO FIDELIS
BATISTA. Através deste Edital INTIMA: BRUNO
FIDELIS BATISTA, inscrito no CPF n°
061.734.646-16, residente em lugar ignorado,
incerto e não sabido; para que fique citado para a
presente ação Monitória e que dispõe de 15 (quinze)
dias para cumprir a obrigação no valor de R$
3.939,53 (três mil, novecentos e trinta e nove reais e
cinquenta e três centavos) ou propor Embargos.
Efetuado o pagamento estipulado, fica isento do
pagamento das custas, nos termos do art. 701, § 1º
do CPC/15. Ficam cientes ainda de que os
honorários foram fixados sobre o valor atribuído à
causa (art. 701 do CPC). À falta de embargos, este
mandado converterá, de plano, em mandado
executivo (penhora e avaliação). E para que
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente edital, que será fixado no local de costume
e publicado na forma da Lei. Dado de passado nesta
comarca de Santo Antônio do Monte, MG, aos 26 de
maio de 2021. Eu (a), Oficial de Apoio Judicial, o
digitei e subscrevi. Lorena Teixeira Vaz - Juíza de
Direito.

SECRETARIA JUDICIAL DA ÚNICA VARA
EDITAL DE CURATELA/INTERDIÇÃO
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE -
MG Justiça Gratuita - Processo nº 0604 2019
001378-8 LORENA TEIXEIRA VAZ MMª. Juíza
de Direito em substituição legal da Única Vara da
Comarca de Santo Antônio do Monte, M.G., na
forma da Lei, etc. FAZ saber a todos quanto o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que por este juízo e Secretaria da única Vara Cível
desta Comarca, tramita uma ação de Interdição
proposta por SILVANA APARECIDA CAMPOS
FERREIRA em face de GRAZIELLE SILVA
CAMPOS, brasileira, solteira, nascida aos
07/05/1980, residente e domiciliado na Rua Xará
Brasil, nº 63, Bairro São José, Santo Antônio do
Monte/MG; OBJETIVO: Dar ciência a todos que
por sentença prolatada aos 08/01/2021, nos autos nº
0604 2019 001378-8, foi decretada a interdição de
GRAZIELLE SILVA CAMPOS, filha de Isaias
Campos e Maria das Graças Silva Campos,
decretando a sua incapacidade RELATIVA, com
fundamento no artigo 4º, inciso III e artigo 1.767,
inciso I, ambos do Código Civil de 2002, tendo sido
nomeado curadora a pessoa de sua irmã SILVANA
APARECIDA CAMPOS FERREIRA, a fim de
ASSISTIR sua pessoa e bens. E, para que a notícia
chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital, que
será afixado no lugar de costume e publicado por
03(três) vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no
Diário do Judiciário Eletrônico, na forma do art.
1184 do CPC e do art.9º, III do Código Civil. Dado e
passado nesta comarca de Santo Antônio do Monte,
MG, aos 26 de Maio de 2021. Eu, Agente Judicial, o
digitei e subscrevi. José Francisco de Araújo Escrivã
Judicial Assina p/ ordem da MMª Juíza de Direito

Juízo de Direito da Comarca de Santo Antônio do
Monte - Minas Gerais Secretaria Judicial da Única
Vara
? Fórum "Magalhães Pinto" - Praça Getúlio Vargas,
s/n, Centro - Tele-fax: (37)3281-1790 - CEP:
35.560-000
? EDITAL COM PRAZO DE 15 DIAS, com a
finalidade de INTIMAÇÃO da requerida ANDREA
APARECIDA DOS SANTOS, nascido aos
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05/12/1967, filha de Oscar Rodrigues dos Santos,
que se encontra em lugar incerto e não sabido;
LORENA TEIXEIRA VAZ, MMª. Juíza de Direito
da Única Vara da Comarca de Santo Antônio do
Monte, MG, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos virem o presente Edital ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo tramita o
Processo de Medida Protetiva Urgência nº
0604.21.000029-4, movido em favor de WILSON
FERNANDES LIMA; através deste Edital, INTIMA
requerida ANDREA APARECIDA DOS SANTOS,
acima qualificada, das medidas protetivas aplicadas:
1) Afastamento do lar, domicílio ou local de sua
convivência, 2) Proibição de se aproximar da vítima
em uma distância mínima de 100 (cem) metros.E
para que ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital, que será fixado no local
de costume. Dado de passado nesta comarca de
Santo Antônio do Monte, MG, aos 26 de maio de
2021. Eu,Oficial de Apoio Judicial, o digitei.
LORENA TEIXEIRA VAZ Juíza de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

SECRETARIA JUDICIAL DA ÚNICA VARA
EDITAL DE CURATELA/INTERDIÇÃO
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE -
MG Justiça Gratuita - Processo nº
5001124-63.2019.8.13.0604 LORENA TEIXEIRA
VAZ MMª. Juíza de Direito em substituição legal da
Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Monte,
M.G., na forma da Lei, etc.FAZ saber a todos quanto
o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que por este juízo e Secretaria da única Vara
Cível desta Comarca, tramita uma ação de Interdição
proposta por GERALDO LÉLIS DE FARIA em face
de MARIA APARECIDA CAMPOS, brasileira,
solteira, nascida aos 11/01/1958, residente e
domiciliado na Rua Doutor Argemiro Itajubá, nº
247, Bairro Centro, Santo Antônio do Monte/MG;
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 24/03/2021, nos autos nº
5001124-63.2019.8.13.0604, foi decretada a
interdição de MARIA APARECIDA CAMPOS,
filha de João de Faria Campos e Conceição Maria de
Freitas Campos, decretando a sua incapacidade
RELATIVA, com fundamento no artigo 4º, inciso
III e artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil de
2002, tendo sido nomeado curador a pessoa de
GERALDO LÉLIS DE FARIA, a fim de ASSISTIR
sua pessoa e bens. E, para que a notícia chegue ao
conhecimento de todos, e ninguém possa alegar
ignorância, é expedido o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado por 03(três)
vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário do
Judiciário Eletrônico, na forma do art. 1184 do CPC
e do art.9º, III do Código Civil. Dado e passado
nesta comarca de Santo Antônio do Monte, MG, aos
26 de Maio de 2021. Eu, Agente Judicial, o digitei e
subscrevi. José Francisco de Araújo Escrivão
Judicial Assina p/ ordem da MMª Juíza de Direito

SECRETARIA JUDICIAL DA ÚNICA VARA
EDITAL DE CURATELA/INTERDIÇÃO
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE -
Justiça Gratuita - Processo nº
5001251-98.2019.8.13.0604 LORENA TEIXEIRA
VAZ MMª. Juíza de Direito em substituição legal da
Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Monte,
M.G., na forma da Lei, etc. FAZ saber a todos
quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que por este juízo e Secretaria da única Vara
Cível desta Comarca, tramita uma ação de Interdição
proposta por ALCIRENE DA SILVA em face de
GIZELE DE PAULA REIS brasileira, solteira,
nascida aos 21/01/1995, residente e domiciliado na
Rua Zilda Mesquita Souto, nº 300, Conjunto
Habitacional Maria Angélica de Castro, Santo
Antônio do Monte/MG; OBJETIVO: Dar ciência a
todos que por sentença prolatada aos 22/03/2021,
nos autos nº 5001251-98.2019.8.13.0604, foi
decretada a interdição de GIZELE DE PAULA
REIS, filha de José da Cruz Reis e Leopoldina de

Paula Freitas, decretando a sua incapacidade
RELATIVA, com fundamento no artigo 4º, inciso
III e artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil de
2002, tendo sido nomeado curadora a pessoa de
ALCIRENE DA SILVA, a fim de ASSISTIR sua
pessoa e bens. E, para que a notícia chegue ao
conhecimento de todos, e ninguém possa alegar
ignorância, é expedido o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado por 03(três)
vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário do
Judiciário Eletrônico, na forma do art. 1184 do CPC
e do art.9º, III do Código Civil. Dado e passado
nesta comarca de Santo Antônio do Monte, MG, aos
26 de Maio de 2021. Eu, Agente Judicial, o digitei e
subscrevi. José Francisco de Araújo Escrivã Judicial
Assina p/ ordem da MMª Juíza de Direito

SECRETARIA JUDICIAL DA ÚNICA VARA
EDITAL DE CURATELA/INTERDIÇÃO
COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE -
MG Justiça Gratuita - Processo nº
5001261-45.2019.8.13.0604 LORENA TEIXEIRA
VAZ MMª. Juíza de Direito em substituição legal da
Única Vara da Comarca de Santo Antônio do Monte,
M.G., na forma da Lei, etc. FAZ saber a todos
quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que por este juízo e Secretaria da única Vara
Cível desta Comarca, tramita uma ação de Interdição
proposta por SALVADOR LÁZARO DE MELO em
face de ALEXANDRINA RIBEIRO MELO,
brasileira, viúva, nascida aos 10/12/1946, residente e
domiciliado na Rua Victor Tambasco, nº 18, Bairro
Dom Bosco, Santo Antônio do Monte/MG;
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 23/03/2021, nos autos nº
5001261-45.2019.8.13.0604, foi decretada a
interdição de ALEXANDRINA RIBEIRO MELO,
filha de Antônio Ribeiro Filho e Lourdes Pereira
Ribeiro, decretando a sua incapacidade RELATIVA,
com fundamento no artigo 4º, inciso III e artigo
1.767, inciso I, ambos do Código Civil de 2002,
tendo sido nomeado curador a pessoa de
SALVADOR LÁZARO DE MELO, a fim de
ASSISTIR sua pessoa e bens. E, para que a notícia
chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital, que
será afixado no lugar de costume e publicado por
03(três) vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no
Diário do Judiciário Eletrônico, na forma do art.
1184 do CPC e do art.9º, III do Código Civil. Dado e
passado nesta comarca de Santo Antônio do Monte,
MG, aos 26 de Maio de 2021. Eu,_Agente Judicial,
o digitei e subscrevi. José Francisco de Araújo
Escrivã Judicial Assina p/ ordem da MMª Juíza de
Direito

Dra. Lorena Teixeira Vaz, MM. Juíza de Direito da
Comarca de Santo Antônio do Monte, MG, na forma
da Lei.FAZ SABER a todos quantos virem o
presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que
por este Juízo tramita a ação de Usucapião de nº
5001411-89.2020.8.13.0604, requerida por Ualison
Aparecido Miranda. Através deste Edital CITA os
possíveis réus e interessados, residentes em lugar
incerto e não sabido, para contestarem a ação. O
imóvel usucapiendo trata-se de um terreno com casa
de morada e demais benfeitorias que está situada na
Fazenda do Barreiro, na região denominada de
"Barreiras", no município e comarca de Santo
Antônio do Monte, Minas Gerais. A área levantada é
de:18.12.23ha(dezoito hectares, doze ares e vinte e
três centiares) de terras. Sendo 14.42.68ha(quatorze
hectares, quarenta e dois ares e sessenta e oito
centiares) de pastagem e 03.69.55ha (três hectares,
sessenta e nove ares e cinquenta e cinco centiares)
de vegetação nativa destinada à reserva legal.O
imóvel confronta com: Adelino Ferreira de
Melo,Antônio Astolfo Ribeiro e José Carlos Borges.
Não sendo contestada a ação no prazo legal,
presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados em
sua inicial, conforme art. 285 do C.P.C. Santo
Antônio do Monte, MG, aos 26 de maio de 2021.
Eu, Oficial de Apoio Judicial. José Francisco de

Araújo, escrivão judicial, assina por ordem da MM.
juíza de direito.

SÃO GOTARDO

COMARCA DE SÃO GOTARDO - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE INTERDIÇÃO - O
Exmo. Sr. Dr. MILLER FREIRE DE CARVALHO,
MM. Juiz de Direito Substituto em exercício desta
Comarca de São Gotardo, Estado de Minas Gerais,
em pleno exercício, na forma da lei, etc. FAZ
SABER, a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que tramita, por esta
Secretaria do Juízo, situada na Av. Presidente
Vargas, 595, Centro, nesta cidade, a ação de
Curatela/Interdição, autos nº 0621.18.002843-6,
sendo interditada AMANDA FRANCYELLEN
SILVA, brasileira, solteira, professora, natural de
Uberlândia- MG, nascida em 05/04/1990, portadora
do CPF: 096.118.886.35 e RG: MG-16.039.036,
filha de Fernando Luiz da Silva e Maria Dalva da
Silva, residente e domiciliada na Rua José Ribeiro
de Sousa n° 1.078, Bairro Nossa Senhora de Fátima,
na cidade de São Gotardo/MG, tendo sido decretada
a INTERDIÇÃO na R. Sentença Judicial, datada de
02/07/2019, às ff. 60-60-v. e transitada em julgado
em 29/07/2019, declarando incapaz de gerir sua
pessoa e seus bens e, nomeando-lhe como
CURADORA DEFINITIVA, a Sra. MARIA
DALVA DA SILVA, brasileira, viúva, comerciante,
portadora do CPF: 394.596.838-49.561.953-87 e
RG: 36.399.045-8-SSP/SP, natural de Araguari-MG,
nascida em 27/02/1961, filha de José Lopes da Silva
e Madalena Lopes da Silva, residente e domiciliada
na Rua José Ribeiro de Sousa n°1.078, Bairro Nossa
Senhora de Fátima, na cidade de São Gotardo/MG.
E para que chegue ao conhecimento de todos
expediu-se o presente edital, que será afixado no
átrio do Fórum, no lugar de costume e publicado no
Órgão Oficial do Estado por 03 (três) vezes
consecutivas e com intervalo de 10 (dez) dias. Dado
e passado nesta cidade de São Gotardo, aos 26 de
maio de 2021. Eu, José Antônio dos Santos Júnior,
Oficial de Apoio C, o digitei. DR. MILLER FREIRE
DE CARVALHO - Juiz de Direito

COMARCA DE SÃO GOTARDO - 2ª VARA
CÍVEL, CRIME E JIJ - JUSTIÇA GRATUITA-
EDITAL DE INTIMAÇÃO- Prazo de 15(quinze)
dias. Exmo. Sr. Dr. MILLER FREIRE DE
CARVALHO, MM. Juiz de Direito, em substituição
nesta 2ª Vara da Comarca de São Gotardo, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a quantos o presente edital,
virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita,
por este Juízo e Secretaria, à Rua Canadá, nº 41, B.
Jardim Novo Mundo, a Ação de Medida Protetiva de
Urgência -- Autos nº 00000134-72.2020.8.13.0621
(0621.20.0000013-4, sendo a vítima CECÍLIA
MÁRCIA DIAS - residente nesta cidade; em face do
agressor ANDERSON TORRES QUINTANILHA,
brasileiro, prestador de serviços gerais, natural de
Arcos/MG, nascido em 11/08/1979, filho de Anízio
Torres Quintanilha e Marlene Soares Quintanilha,
inscrito no CPF sob nº 078.007.316-93. É o presente
para INTIMAR o agressor ANDERSON TORRES
QUINTANILHA, que se encontra em local incerto e
não sabido, pelo teor da decisão de ff. 20/21,
exarada em 09/01/2020, que deferiu, pelo prazo de
01(um ano) de vigência, as seguintes medidas
protetivas, nos termos do art. 22 da Lei 11.340/06:
proibição de se aproximar da vítima e de sua
residência, mantendo distância mínima de
200(duzentos) metros; proibição de contatar a
ofendida, por qualquer meio de comunicação, ainda
que por pessoa interposta. Ficando ciente de que o
descumprimento, deverá ser comunicado
imediatamente às Autoridades Policiais e ao Juízo;
podendo ser decretada sua prisão preventiva, de
acordo com o Art. 20 da Lei 11.340/06 e art. 313,
IV, do CPP, além da configuração do crime
tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Para
conhecimento de todos, o presente é afixado no átrio
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do Fórum "Antônio Melgaço. Dado nesta cidade de
São Gotardo/MG, 17 de Maio de 2021. Eu, (a)
Vânia Beatriz M. Tannuri, Oficial de Apoio Judicial,
o digitei e subscrevi. (A)MILLER FREIRE DE
CARVALHO - JUIZ DE DIREITO EM
SUBSTITUIÇÃO

COMARCA DE SÃO GOTARDO - 2ª VARA
CÍVEL, CRIME E JIJ - JUSTIÇA GRATUITA-
EDITAL DE INTIMAÇÃO- Prazo de 15(quinze)
dias. Exmo. Sr. Dr. MILLER FREIRE DE
CARVALHO, MM. Juiz de Direito, em substituição
nesta 2ª Vara da Comarca de São Gotardo, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a quantos o presente edital,
virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita,
por este Juízo e Secretaria, à Rua Canadá, nº 41, B.
Jardim Novo Mundo, a Ação de Medida Protetiva de
Urgência -- Autos nº 0011156-30.2020.8.13.0621
(0621.20.001115-6), sendo vítima PATRÍCIA
RODRIGUES DOURADO - residente nesta cidade;
em face do agressor MARCELO WESLEY DE
OLIVEIRA, brasileiro, ajudante, natural de São
Gotardo/MG, nascido em 19/02/1985, filho de
Odilon Borges de Oliveira e Vanda Maria de
Oliveira. É o presente para INTIMAR o agressor
MARCELO WESLEY DE OLIVEIRA, que se
encontra em local incerto e não sabido, pelo teor da
decisão de ff. 14/16, exarada em 31/07/2020, que
deferiu, pelo prazo de 01(um ano) de vigência, as
seguintes medidas protetivas, nos termos do art. 22
da Lei 11.340/06: proibição de se aproximar da
vítima e de sua residência, mantendo distância
mínima de 200(duzentos) metros; proibição de
contatar a ofendida, por qualquer meio de
comunicação, especialmente através de telefone
celular, mensagens ou redes sociais, ainda que por
pessoa interposta. Ficando ciente de que o
descumprimento, deverá ser comunicado
imediatamente às Autoridades Policiais e ao Juízo;
podendo ser decretada sua prisão preventiva, de
acordo com o Art. 20 da Lei 11.340/06 e art. 313,
IV, do CPP, além da configuração do crime
tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Para
conhecimento de todos, o presente é afixado no átrio
do Fórum "Antônio Melgaço. Dado nesta cidade de
São Gotardo/MG, 17 de Maio de 2021. Eu, (a)
Vânia Beatriz M. Tannuri, Oficial de Apoio Judicial,
o digitei e subscrevi. (A) MILLER FREIRE DE
CARVALHO -- JUIZ DE DIREITO EM
SUBSTITUIÇÃO

COMARCA DE SÃO GOTARDO - 2ª VARA
CÍVEL, CRIME E JIJ - JUSTIÇA GRATUITA-
EDITAL DE INTIMAÇÃO- Prazo de 15(quinze)
dias. Exmo. Sr. Dr. MILLER FREIRE DE
CARVALHO, MM. Juiz de Direito, em substituição
nesta 2ª Vara da Comarca de São Gotardo, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a quantos o presente edital,
virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita,
por este Juízo e Secretaria, à Rua Canadá, nº 41, B.
Jardim Novo Mundo, a Ação de Medida Protetiva de
Urgência -- Autos nº 0004110-87.2020.8.13.0621
(0621.20.000411-0), sendo vítima FRANCIDALVA
ALVES DA SILVA - residente nesta cidade; em
face do agressor CRISTIANO GONÇALVES DOS
SANTOS, brasileiro, tratorista, natural de Várzea da
Palma/MG, nascido em 13/06/1986, filho de Maria
Ferreira dos Santos e Antônio Gonçalves de Souza,
portador do RG MG-18480425, inscrito no CPF sob
nº 091.331.346-77. É o presente para INTIMAR o
agressor CRISTIANO GONÇALVES DOS
SANTOS, que se encontra em local incerto e não
sabido, pelo teor da decisão de ff. 12/13, exarada em
12/03/2020, que deferiu, pelo prazo de 01(um ano)
de vigência, as seguintes medidas protetivas, nos
termos do art. 22 da Lei 11.340/06: proibição de se
aproximar da vítima e de sua residência, mantendo
distância mínima de 200(duzentos) metros;
proibição de contatar a ofendida, por qualquer meio
de comunicação, especialmente através de telefone
celular, mensagens ou redes sociais, ainda que por

pessoa interposta. Ficando ciente de que o
descumprimento, deverá ser comunicado
imediatamente às Autoridades Policiais e ao Juízo;
podendo ser decretada sua prisão preventiva, de
acordo com o Art. 20 da Lei 11.340/06 e art. 313,
IV, do CPP, além da configuração do crime
tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Para
conhecimento de todos, o presente é afixado no átrio
do Fórum "Antônio Melgaço. Dado nesta cidade de
São Gotardo/MG, 17 de Maio de 2021. Eu,(A)Vânia
Beatriz M. Tannuri, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei e subscrevi.(A) MILLER FREIRE DE
CARVALHO -JUIZ DE DIREITO EM
SUBSTITUIÇÃO

COMARCA DE SÃO GOTARDO - 2ª VARA
CÍVEL, CRIME E JIJ - JUSTIÇA GRATUITA-
EDITAL DE INTIMAÇÃO- Prazo de 15(quinze)
dias. Exmo. Sr. Dr. MILLER FREIRE DE
CARVALHO, MM. Juiz de Direito, em substituição
nesta 2ª Vara da Comarca de São Gotardo, Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício, na forma da Lei,
etc... FAZ SABER, a quantos o presente edital,
virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita,
por este Juízo e Secretaria, à Rua Canadá, nº 41, B.
Jardim Novo Mundo, a Ação de Medida Protetiva de
Urgência -- Autos nº 0012352-35.2020.8.13.0621
(0621.20.001235-2), sendo vítima ELISSANDRA
NAIARA DOS ANJOS SILVA - residente nesta
cidade; em face do agressor RONILSON FIRMINO
DE SOUSA, brasileiro, natural de Pedreiras/MA,
nascido em 14/02/1987, filho de Nubia Maria
Firmino de Sousa. É o presente para INTIMAR o
agressor RONILSON FIRMINO DE SOUSA, que se
encontra em local incerto e não sabido, pelo teor da
decisão de ff. 14/15, exarada em 25/08/2020, que
deferiu, pelo prazo de 01(um ano) de vigência, as
seguintes medidas protetivas, nos termos do art. 22
da Lei 11.340/06: proibição de se aproximar da
vítima e de sua residência, mantendo distância
mínima de 300(trezentos) metros; proibição de
contatar a ofendida, por qualquer meio de
comunicação, especialmente através de telefone
celular, mensagens ou redes sociais, ainda que por
pessoa interposta. Ficando ciente de que o
descumprimento, deverá ser comunicado
imediatamente às Autoridades Policiais e ao Juízo;
podendo ser decretada sua prisão preventiva, de
acordo com o Art. 20 da Lei 11.340/06 e art. 313,
IV, do CPP, além da configuração do crime
tipificado no art. 24-A da Lei 11.340/06. Para
conhecimento de todos, o presente é afixado no átrio
do Fórum "Antônio Melgaço. Dado nesta cidade de
São Gotardo/MG, 17 de Maio de 2021. Eu, A)Vânia
Beatriz M. Tannuri, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei e subscrevi. (A) MILLER FREIRE DE
CARVALHO --JUIZ DE DIREITO EM
SUBSTITUIÇÃO

SÃO JOÃO DEL-REI

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI - MG
2ª VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS
Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, 125 - Vila
Marchetti
Tel: 32 3379-8308
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS.
À/o sentenciado/a LEANDRO LUIZ DE
PAULA brasileiro/a, nascido/a em 24/04/1986,
filho/a de ÁUREA APARECIDA DA SILVA e de
LUIZ ANTÔNIO DE PAULA, R.G.:14.684.830
SSP/MG, estando em lugar incerto e não sabido.

O DR. ERNANE BARBOSA NEVES, Exmo.
Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e de
Execuções de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício do cargo e na forma da
Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem o presente Edital
ou dele notícia tiverem que, por este Juízo e pela
Secretaria da 2º Vara Criminal e de Execuções

Penais desta Cidade, tem andamento uma Execução
Penal em desfavor de LEANDRO LUIZ DE
PAULA nos autos do Processo de Execução Penal nº
4400243-38.2020.8.13.0625 acima qualificado/a;
Que, por este Juízo, foi designada audiência
admonitória para o DIA 23 DE JUNHO DE 2021,
ÀS 08:30 HORAS, no Fórum Carvalho Mourão,
desta cidade, à Rua Antônio Manoel de Sousa
Guerra, 125, na sala de audiências da 2º Vara
Criminal, 4º andar. Constando nos autos do processo
que o/a sentenciado/a LEANDRO LUIZ DE
PAULA encontra-se atualmente em LUGAR
INCERTO E NÃO SABIDO, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente Edital, pelo qual
INTIMA para comparecer perante este Juízo no dia,
local e hora já mencionados. E, para conhecimento
de todos, será este fixado no saguão do Fórum desta
Comarca.
São João Del Rei, 26 de maio de 2021.
ERNANE BARBOSA NEVES

JUIZ DE DIREITO
Certifico que uma via do presente edital afixei em
local de costume, saguão do Fórum. Dou fé. Em 26
de maio de 2021.

COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI - MG
2ª VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES
CRIMINAIS
Rua Antônio Manoel de Souza Guerra, 125 - Vila
Marchetti
Tel: 32 3379-8308
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO 20 DIAS.
À/o sentenciado/a EUDES ANDRADE DA SILVA
brasileiro/a, nascido/a em 01/07/1980, filho/a de
ELMA ANDRADE DA SILVA e de JOSÉ EUDES
DA SILVA, R.G.:12.436.326 SSP/MG, estando em
lugar incerto e não sabido.

O DR. ERNANE BARBOSA NEVES, Exmo.
Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal e de
Execuções de São João Del Rei, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício do cargo e na forma da
Lei, etc.

FAZ SABER aos que virem o presente Edital
ou dele notícia tiverem que, por este Juízo e pela
Secretaria da 2º Vara Criminal e de Execuções
Penais desta Cidade, tem andamento uma Execução
Penal em desfavor de EUDES ANDRADE DA
SILVA nos autos do Processo de Execução Penal nº
4400054-26.2021.8.13.0625 acima qualificado/a;
Que, por este Juízo, foi designada audiência
admonitória para o DIA 30 DE JUNHO DE 2021,
ÀS 08:30 HORAS, no Fórum Carvalho Mourão,
desta cidade, à Rua Antônio Manoel de Sousa
Guerra, 125, na sala de audiências da 2º Vara
Criminal, 4º andar. Constando nos autos do processo
que o/a sentenciado/a EUDES ANDRADE DA
SILVA encontra-se atualmente em LUGAR
INCERTO E NÃO SABIDO, mandou, na melhor
forma de direito, passar o presente Edital, pelo qual
INTIMA para comparecer perante este Juízo no dia,
local e hora já mencionados. E, para conhecimento
de todos, será este fixado no saguão do Fórum desta
Comarca.
São João Del Rei, 26 de maio de 2021.
ERNANE BARBOSA NEVES

JUIZ DE DIREITO
Certifico que uma via do presente edital afixei em
local de costume, saguão do Fórum. Dou fé. Em 26
de maio de 2021.

SÃO JOÃO EVANGELISTA

COMARCA DE SÃO JOÃO EVANGELISTA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA -
PRAZO DE 20 DIAS. O MM. Juiz de O Dr. Danilo
de Mello Ferraz, MM. Juiz de Direito da Comarca
de São João Evangelista - Minas Gerais, em pleno
exercício de seu cargo, na forma da Lei etc.. FAZ
SABER aos que virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem, tem andamento uma ação
penal nº 0014809-92.2015.8.13.0628 - movida pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
contra VANILZO ALVES DE SOUSA, brasileiro,
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filho de Efigênio Alves de Sousa e Maria José dos
Santos, portador do RG nº MG-10.680.903, e,
constando dos autos que o autuado acima
mencionado, encontra-se em lugar incerto e não
sabido, mandou na melhor forma de direito passar o
presente Edital, pelo qual INTIMA o AUTUADO
para comparecer a este Juízo dia 01/07/2021 às 13h
para AUDIÊNCIA PRELIMINAR. E, para que
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o
presente que será afixado no átrio desta Casa de
Justiça e publicado 01 (uma) vez pela Imprensa
Oficial. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
São João Evangelista, aos 26 de maio de 2021. Eu,
Renato Vianey Gonçalves, Escrivão Judicial, o
datilografei e assino.
Contém uma lauda digitada

SÃO JOÃO NEPOMUCENO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SÃO JOÃO NEPOMUCENO -
MG - JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS.
O Dr. Julio Cesar Silveira de Castro, Juiz de Direito
da 2ª Vara, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos quantos o
presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente, os
interessados, os réus ausentes, incertos e
desconhecidos, que perante e esta Vara processa-se
uma ação de USUCAPIÃO nº.
0006483-77.2014.8.13.0629 ¿ Processo Eletrônico,
requerida por VANDA MARIA ALVES MATOS,
NEIRIELE CÂNDIDA ALVES MATOS,
CREVERSON VANDER DE MATOS, CLEBER
MENDONÇA MATOS, CLEIDIMAR
MENDONÇA ROSA e LEICIMAR MENDONÇA
MATOS, referente a uma área de terreno para
construção, com as seguintes medidas e
confrontações: frente: 47,01 mts. confronta 3,03 mts.
com a Travessa que dá acesso à Rua Alcebíades
Valente e 43,98 mts. com a servidão de passagem;
fundos 45,46 mts em dois seguimentos: 1º partindo
da linha da lateral direita, segue 25,68 mts até
formar um ângulo para direita, confronta com
Francisca Parreira Torres; 2º segue 19,78 mts até a
linha lateral esquerda, confronta 11,62 mts com
Francisca Parreira Torres e 8,16 mts com Nelson
Cunha; lado direito; 11,52 mts confronta com
Francisca Parreira Torres; lado esquerdo: 7,31 mts
confronta com Samuel Dutra Campos Júnior, com
área total de 463,16 mts2, constituído com uma casa
de morada com 84,83 mts.2 de área construída.
Assim, CITA, ROSILEIA MARINHO, que
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para
querendo contestar a presente ação no prazo legal de
15 (quinze) dias, com as advertências dos arts. 285 e
319, ambos do CPC, a saber: ¿Não sendo contestada
a ação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos
articulados pelo autor.¿ E, para conhecimento de
todos os interessados, expediu-se o presente
EDITAL DE CITAÇÃO que será afixado no átrio
do Fórum no lugar de costume, e publicado na forma
da lei e no ¿DJE ¿ Diário do Judiciário Eletrônico¿.
Dado e passado nesta cidade de São João
Nepomuceno, aos 13 de março de 2021. (ass.) Kátia
Maria Oliveira Varotto Silva, Escrivã Judicial. (ass.)
Julio Cesar Silveira de Castro - Juiz de Direito

SÃO LOURENÇO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SÃO LOURENÇO, M.G. -
EDITAL DE INTERDIÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - Todos quantos o presente edital virem
ou conhecimento tomarem, cientificados ficam do
decreto de interdição de JORGE PIRES PEREIRA,
brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em
20/09/1932, filho de Carlos Pereira da Silva e
Eugênia Pereira dos Santos, inscrito no CPF sob o nº
046.148.287-87, portador da C.I. nº

1.129.687/SSP/RJ, residente e domiciliado na
Avenida Dr. Daniel de Carvalho, nº. 156, apto 102,
Bairro Estação, CEP 37470-000, conforme Processo
Eletrônico de Interdição - Capacidade e Curatela, nº.
5002798-74.2019.8.13.0637, que tramitou pela 1ª
Vara Cível deste Juízo, requerido por CRISTINA
MARCIA PANARO PEREIRA, com sentença
reconhecendo e declarando a absoluta incapacidade
de JORGE PIRES PEREIRA, para exercer os atos
da vida civil, sendo nomeada Curadora sua filha,
Sra. CRISTINA MARCIA PANARO PEREIRA,
brasileira, solteira, pensionista, inscrita no CPF sob
o n° 738840227-68, portadora da C.I. n°
00058214875/RJ, residente e domiciliada na
Avenida Dr. Daniel de Carvalho, nº.156, apto 102,
Bairro Estação, CEP 37470-000, com prestação do
compromisso de lei. Publica-se o presente no D.J.E.
do Estado de Minas Gerais. São Lourenço, 13 de
maio de 2021. Eu(a) Adriana Junqueira Marafelli,
Oficiala de Apoio Judicial, o digitei. Eu (a), Luciana
Moreira Dias Pereira, Escrivã Judicial, o subscrevo.
Eu (a), Cecília Natsuko Miahira Goya, MMª. Juíza
de Direito Titular da 1ª Vara Cível, o assino.

SERRO

COMARCA DE SERRO-MG. Diligência Criminal.
Edital de CITAÇÃO - prazo de 20 (vinte) dias. A
MM. Juíza de Direito da Comarca de Serro-MG, na
forma da lei, etc. faz saber que se processam por este
Juízo e Secretaria, os autos nº 0671 09 7244-6, Ação
Penal - Procedimento Ordinário, Homicídio Simples,
em face de Wellington Carlos Rabelo Silva, filho de
Djanira de Assis Rabelo Silva e João Cota da Silva,
nascido aos 02/05/1981, portador de RG de nº
15169628, sendo este acusado de transgredir o art.
121, caput, c/c §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, do
Código Penal. É o presente edital para CITAÇÃO do
réu, Wellington Carlos Rabelo Silva, já qualificado,
para tomar conhecimento da presente ação, bem
como, responder à acusação por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, oferecendo documentos, indicando
provas e arrolando testemunhas, por se encontrar em
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. E para que
chegue ao conhecimento de todos expediu-se o
presente edital que será fixado e publicado na forma
da Lei. Dado e passado nesta cidade de Serro-MG,
aos 19 de maio de 2021. Eu, Cíntia Lara Souza
Mota, Estagiária, o digitei. A MM Juíza de Direito,
Sophia Goreti Rocha Machado.

COMARCA DE SERRO-MG. Diligência Criminal.
Edital INTIMAÇÃO - prazo de 15 (quinze) dias. A
MM. Juíza de Direito da Comarca de Serro-MG, na
forma da lei, etc. faz saber que se processam por este
Juízo e Secretaria, os autos nº 0671 20 588-0 Medida
Protetiva Urgência, tendo como vítima Maria Batista
Braz Ferreira, nascida aos 19/12/1974, filha de Jair
Júlio Braz e Maria da Conceição Santos, residente e
domiciliada no Lugarejo Botafogo em Santo
Antônio do Itambé/MG; e como requerido, Antônio
Daniel Ferreira, filho de Elvira Floriza de Figueiredo
e João Lucas Ferreira, por infração ao art. 12, inciso
III, da Lei 11.340/06. É o presente edital para
INTIMAÇÃO da vítima acima, ATUALMENTE
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, do teor
da decisão de fl. 34 dos autos, que REVOGOU AS
MEDIDAS PROTETIVAS, em favor de Maria
Batista Braz Ferreira. E, para que chegue ao
conhecimento de todos expediu-se o presente edital
que será fixado e publicado na forma da Lei. Dado e
passado nesta cidade de Serro-MG, aos 19 de maio
de 2021. Eu, Cíntia Lara Souza Mota, Estagiária, o
digitei. MM. Juíza de Direito, Sophia Goreti Rocha
Machado.

COMARCA DE SERRO-MG. Diligência Criminal.
Edital de CITAÇÃO - prazo de 20 (vinte) dias. A
MM. Juíza de Direito da Comarca de Serro-MG, na
forma da lei, etc. faz saber que se processam por este
Juízo e Secretaria, os autos nº 0671 21 191-1, Ação
Penal - Procedimento Ordinário, Furto, em face de
Welbert Gonçalves, filho de Vanilde Gonçalves dos

Santos e Girlei Raimundo dos Santos, nascido aos
04/09/1996, sendo este acusado de transgredir o art.
155, §1º, IV, do CP. É o presente edital para
CITAÇÃO do réu, Welbert Gonçalves, já
qualificado, para tomar conhecimento da presente
ação, bem como, responder à acusação por escrito,
no prazo de 10 (dez) dias, oferecendo documentos,
indicando provas e arrolando testemunhas, por se
encontrar em LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.
E para que chegue ao conhecimento de todos
expediu-se o presente edital que será fixado e
publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de Serro-MG, aos 24 de maio de 2021. Eu,
Cíntia Lara Souza Mota, Estagiária, o digitei. A MM
Juíza de Direito, Sophia Goreti Rocha Machado.

COMARCA DE SERRO-MG. Edital de intimação -
Prazo de 10 (dez) dias. A MM. Juiza de Direito da
Comarca de Serro-MG, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que processam por este
Juízo e Secretaria os autos nº 0671 13 952-3, Ação
de Desapropriação do Município de Serro, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 18.303.271/0001-81 em face do Colégio Nossa
Senhora da Conceição, inscrito no CNPJ nº
16.851.943/0001-96, com sede à Praça João Pessoa,
74, Centro, em Serro/MG, referente a um terreno de
02 (dois) alqueires, no lugar denominado
"Machadinho" no município de Serro/MG. É o
presente edital para conhecimento de terceiros da
constituição de desapropriação no terreno do
requerido. E, para que ninguém alegue ignorância,
mandou expedir o presente, que será fixado no local
de costume, publicado com prazo de 10 dias
conforme artigo 34 do Dec. Lei 3.365/41. Dado e
passado nesta cidade de Serro-MG, aos 20 de maio
de 2021. Eu, Cíntia Lara Souza Mota, estagiária, o
digitei e subscrevi. A MM. Juiza de Direito, Sophia
Goreti Rocha Machado.

COMARCA DE SERRO-MG. Edital de intimação -
Prazo de 10 (dez) dias. A MM. Juiza de Direito da
Comarca de Serro-MG, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que processam por este
Juízo e Secretaria os autos nº 0671 13 824-4, Ação
de Desapropriação do Município de Serro, pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 18.303.271/0001-81 em face do espólio de Stael
Maria da Silva, Expedita de Paula e Silva, inscrita
no CPF sob o nº 292.883.716-72, Manoel da
Conceição e Paula, Terezinha Ribeiro Paula inscrita
no CPF sob o nº 092.757.466-72, Isahilde de Paula e
Silva, inscrita no CPF sob o nº 292.883.806-63,
Geraldo de Paulo e Silva, inscrito no CPF sob o nº
127.949.296-15 e Maria da Conceição e Silva,
portadora de RG nº MG-14.624.715, referente a um
terreno com área de 1 (um) hectare e 21 (vinte e um)
ares, no lugar denominado "Lava Pés", no município
de Serro/MG. É o presente edital para conhecimento
de terceiros da constituição de desapropriação no
terreno do requerido. E, para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente, que será
fixado no local de costume, publicado com prazo de
10 dias conforme artigo 34 do Dec. Lei 3.365/41.
Dado e passado nesta cidade de Serro-MG, aos 20
de maio de 2021. Eu, Cíntia Lara Souza Mota,
estagiária, o digitei e subscrevi. A MM. Juiza de
Direito, Sophia Goreti Rocha Machado.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SERRO/MG-JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de
15 (quinze) dias. A MM. Juiza de Direito da
Comarca de Serro-MG na Forma da Lei, etc FAZ
SABER a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem que processam por este
Juízo e Secretaria os autos nº
5000397-97.2019.8.13.0671, Ação de Cobrança por
Danos Materiais requerida por Comfort Lux
Sistemas de Iluminação LTDA, pessoa jurídica de
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direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº
10.730.308/0001-46, em face de Super Cidades
EIRELI (Super Serro), pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ nº 18.551.997/0001-33. É
o presente edital para citação do réu Super Cidades
EIRELI (Super Serro), para que tome ciência da
presente ação, e querendo conteste no prazo legal,
ficando este ciente, de que a não contestação,
implicará em revelia. E, para que ninguém alegue
ignorância mandou expedir o presente, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade de Serro/MG, aos
19 de maio de 2021. Eu, Cíntia Lara Souza Mota,
Estagiária, o digitei. A MM. Juíza de Direito, Sophia
Goreti Rocha Machado.

SETE LAGOAS

EDITAL DE CITAÇÃO - 3ª VARA CRIMINAL E
TRIBUNAL DO JURI - PRAZO 15 DIAS -
COMARCA DE SETE LAGOAS/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - de MARIA GONÇALVES DE
SOUSA, filha de Virgulina Maria de Jesus e Firmino
Gonçalves Vieira, nascida em Jacinto/MG no dia
08/12/1951, atualmente em lugar incerto e não
sabido. A Dra. Elise Silveira dos Santos, MM. Juíza
de Direito da 3ª Vara Criminal e Tribunal do Juri
desta Comarca, na forma da lei, etc... Faz saber aos
que virem o presente edital ou dele notícia tiverem
que perante este Juízo e Secretaria da 3ª Vara
Criminal e Tribunal do Juri, tem andamento os autos
da Ação Penal nº 672 19.005638-8 que a Justiça
Pública move contra o réu supra qualificado, por
crime praticado nesta comarca, pelo qual foi
denunciado como incurso no art. 155, caput, do
Codigo Penal. O presente é para CITAR a ré
supracitada para responder a presente ação penal no
prazo de 15 (quinze) dias, apresentando defesa
prévia por escrito através de advogado ou se não
puder contratar advogado particular sem prejuízo de
seu sustento ou de sua família, este juízo lhe
nomeará um defensor dativo. Sete Lagoas, 26 de
maio de 2021. Eu, Ana Flávia Corrêa Evangelista
Felix, Gerente de Secretaria o digitei. Dra. Elise
Silveira dos Santos, Juíza de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

1ª PARTE
EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES, art. 52, 1º,
incisos I, II e III, da Lei n.º 11.101/2005, expedido
nos autos da ação de recuperação judicial de
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR
MESSIAS, na condição de mantenedora do
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE SETE LAGOAS
(UNIFEMM) - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
PROCESSO n.º 5003595-71.2021.8.13.0672. O Dr.
ROBERTO DAS GRACAS SILVA, MMº. JUÍZ DE
DIREITO da 1ª Vara Cível da Comarca de Sete
Lagoas, do Estado de Minas Gerais, na forma da lei
etc., FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este
Juízo processam-se os termos dos autos
supramencionados, no qual a parte autora apresentou
pedido de recuperação judicial, em resumo, nos
seguintes termos: "[...] O UNIFEMM iniciou seus
trabalhos em 1970 com 100 alunos distribuídos em
02 cursos, sendo Direito e Pedagogia, com
faturamento médio mensal à época de Cr$ 14.399,93
(Cruzeiros) e anual de Cr$ 172.799,16(Cruzeiros),
informações retiradas do Diário Contábil n°01,
fls.243. A infraestrutura conta com um campus de
145.200 m2, onde foram construídos anexos
prediais, que hoje servem a uma população
acadêmica, que já foi 4 vezes maior do que a atual.
Historicamente, o UNIFEMM como um todo,
atendeu à uma grande demanda de formação de
nível superior da população da microrregião que,
para desenvolver estudos, necessitava se deslocar a
Belo Horizonte com grande dificuldade financeira.
A iniciativa do Rotary Clube de oferecer bolsas de
estudo aos jovens carentes se converteu na
instituição de ensino superior mais tradicional da

região. Graças ao desprendimento de grandes seres
humanos - como José Cirilo Leão, Hélio Peixoto,
Fernando Alves, Marcelo Vianna e Milton Chaves -
bem como pela inestimável contribuição de outros,
hoje o UNIFEMM contribui de forma decisiva para
o desenvolvimento econômico, social e cultural de
Sete Lagoas. Durante muitos anos, o curso de
Direito oferecido pela instituição atraiu inúmeros
alunos provenientes de Belo Horizonte (46,4 % em
2001, conforme dados dos Projetos Pedagógicos).
Estes formavam a grande maioria do corpo discente,
composto por alunos de baixa renda, com empregos
diurnos, que lutavam para ampliar suas
possibilidades profissionais, através da obtenção do
título de bacharel em Direito. O corpo docente, por
sua vez, era composto por profissionais
bem-sucedidos na labuta forense - juízes,
promotores, policiais e advogados - que, não
necessariamente, detinham a titulação acadêmica
hoje exigida. Conforme dados do projeto
Pedagógico apresentado em 2001, o curso de Direito
contava com mais de 55% do corpo docente
constituído por especialistas e graduados, sendo a
porcentagem de mestres e doutores reduzida,
considerando os índices atuais. No período de
2000-2001, a partir de uma avaliação negativa
emitida pela visita de comissão avaliadora do
Ministério da Educação, que gerou a necessidade de
uma parceria com a UFMG, o curso de Direito
passou por diversas transformações e adaptações:
renovação do Projeto Pedagógico, investimento na
capacitação docente e na iniciação científica,
preocupação com os critérios de contratação de
professores, adequação da organização acadêmica,
etc. Pode-se afirmar que, após a crise de 2000-2001,
a instituição como um todo começou a experimentar
necessárias reformulações e reflexões. A fragilidade
financeira traduzida no aumento das vagas ociosas e
da evasão, graças à assustadora expansão do ensino
superior no país, redundou na necessidade de ajuste
administrativo, financeiro e na profissionalização da
gestão que não mais deve ser exercida de forma
quase que doméstica. Com o início das atividades da
nova gestão do UNIFEMM, no ano de 2005, até o
presente momento, podemos identificar 4 principais
Momentos, a saber: a) Momento 1: expansão inicial,
após o falecimento do senhor Marcelo Vianna, com
ajustes de gestão, profissionalização de muitos
processos, troca de gestores especialmente nas
unidades de ensino. Houve quebra de uma cultura
organizacional carismática, trilhando a entidade para
o caminho de uma organização burocrática, em
sentido técnico. Houve padronização de processos,
criação de estruturas organizacionais novas e antes
inexistentes; b) Momento 2: a nova estrutura
apresenta gastos e riscos inerentes a qualquer quebra
de cultura organizacional. Há a inserção e novos
profissionais na rotina da organização e a busca por
excelência. A nova estrutura, mais onerosa, é
acompanhada pela captação de alunos ainda não em
seu momento pleno, sendo muitas vezes sustentada a
expansão de cursos e estrutura pela busca de capital
de terceiros no mercado, em pontos momentos
financeiros críticos; c) Momento 3: há um período
de aumento de faturamento, seguidos por períodos
de ascensão e do discurso de que a área da saúde iria
se desenvolver. Os novos cursos atraem um número
de alunos considerável. A infraestrutura da entidade
não é adequada à demanda. Há um acúmulo de
reclamações por parte do corpo discente e também
do corpo docente, pois muitos ajustes acadêmicos
não ocorrem de forma considerada adequada pelos
professores. Há uma multiplicidade de ações
trabalhistas oriundos do período anterior a 2004,
mas também de passivos gerados após o falecimento
do fundador Dr. Marcelo Viana. d) Momento 4: o
curso de Medicina não é autorizado para o
UNIFEMM. Os diferentes cursos inaugurados pelo
UNIFEMM começam a concorrer entre si e muitos
deles são fechados. Há uma crise de acesso ao FIES,
assim como a concorrência na cidade se acirra, sem
que haja um investimento da gestão para gerar
diferenciais competitivos em infraestrutura,

relacionamento com o aluno e qualidade de ensino.
As estratégias acadêmicas tais como projeto
integrador, horários vagos para estudo, se tornam
verdadeiros estorvos para o estudante. A utilização
de ensino à distância e sua implementação pelo
UNIFEMM tardam. Concomitantemente, a
atividades de área-meio e seus custos fixos são
praticamente mantidos e continuam onerosos. Nos
últimos 3 anos, pela análise do balanço financeiro,
conforme números divulgados, percebe-se uma certa
letargia em termos de cortes de gastos "não
acadêmicos" e investimentos em consultorias e
atividades que não redundam em captar alunos. Há
uma insistência em estratégias de gestão que não
redundam em aumento de faturamento. O
patrimônio líquido sofre quedas que não foram
acompanhadas de reação decisória tempestiva.
Assim, numa análise pragmática, o que se percebe é
a necessidade de se recuar em muitas decisões. Há a
necessidade de se realizar um downsizing
(enxugamento) para que a organização consiga se
refazer financeiramente, tomar outro rumo e outra
estratégia, para que se possa implementar uma
verdadeira retomada para rumos mais realistas. Não
se trata apenas de compromisso com cortes. Os
cortes também devem ser cirúrgicos, estratégicos, de
forma a preservar o escopo da instituição que é a
educação de qualidade. Uma nova gestão deverá
renunciar a grandes staffs, a consultorias de
expansão, e firmar o olhar naquilo que é necessário
para que se possa sobreviver. Desta forma, a
expansão em um momento institucional foi
acompanhada do crescimento considerável dos
custos da área meio (prestação de serviços de
terceiros, criação de estruturas administrativas
consideráveis), com releituras da atividade-fim.
Houve a criação das chamadas atividades
supervisionadas (APS), STE (Seu Tempo de estudo -
janelas nos horários), redução da duração da hora
aula, investimento em ambientes virtuais como
portal de trabalho de conclusão de curso, AVA
(ambiente virtual de aprendizagem) e o portal
universitário. Com o acirramento da concorrência
nos cursos que tradicionalmente eram os
responsáveis por parte considerável da receita (ex:
curso de Direito), sem que houvesse investimento
institucional na qualidade da infraestrutura,
somando-se a tudo isso a circunstância de que houve
trocas constantes de professores que eram muitas
vezes "estrelas" que garantiam a atratividade de
alunos, o UNIFEMM talvez passe atualmente pela
maior crise da sua história. Podemos afirmar que ao
longo do tempo a expansão experimentada não foi
construída de forma sustentável. Tanto assim que a
crise da educação ligada às questões envolvendo o
FIES e o regime de gratuidade do CEBAS forma
mais do que suficientes, para abalar drasticamente a
saúde financeira da instituição. Como exposto,
embora o abalo financeiro já se fizesse presente
desde, no mínimo, o ano de 2015, as decisões
gerenciais não se mostraram preocupadas com
redução de custos e despesas, especialmente na
atividade meio. Desta forma, ainda que não se
questione o teor das decisões
acadêmico-administrativas tomadas desde 2005,
com especial ênfase para aquelas ocorridas
especialmente a partir de 2010 ligadas à qualidade
dos cursos e do corpo docente, a forma de reagir à
crise é que se torna questionável. Apenas a título
informativo, mas não exaustivo, trazemos à colação
a evolução de vários dados do UNIFEMM, desde
2003 até a presente data, que comprovam a situação
de penúria da entidade. Conforme se pode extrair
dos Balanços Patrimoniais e Demonstração do
Resultado do Exercício dos últimos anos, vem
sofrendo um déficit, que foi causado por inúmeros
fatores, como evasão de alunos, alto índice de
inadimplência nas mensalidades, crises econômicas
no cenário brasileiro, administração deficitária da
gestão passada e etc. Conforme se pode extrair do
relatório emitido pelo departamento financeiro é
possível notar o alto índice de inadimplemento, o
que dificulta a administração dos recursos, bem
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como o pagamento dos colaboradores, fornecedores
e acordos judiciais / extrajudiciais: Por todas as
razões acima expostas, urge-se a recuperação
judicial como única alternativa jurídica plausível
para não ser decretada a falência do UNIFEMM. DA
SUPERAÇÃO DA CRISE - VIABILIDADE E
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA: que se propõe
neste feito, com o socorro à recuperação judicial é
uma retomada de saúde acadêmica e financeira do
UNIFEMM, a partir de bases participativas,
democráticas, que almejem a qualidade do ensino, o
respeito aos docentes, aos discentes e aos
colaboradores, preservando uma entidade que
sobrevive há mais de 50 anos e que faz parte da
história da maioria das famílias setelagoanas. Hoje o
UNIFEMM apresenta chances de sobrevivência no
mercado, sem que deva renunciar aos rumos
voltados à concretização do estado de arte do ensino
superior. Ou seja, deve-se implementar as ações
necessárias, sem renunciar à qualidade do ensino e
ao compromisso social. Não se trata de descartar
uma entidade de 50 anos, alienando seu patrimônio,
quitando-se débitos e encerrando as atividades. O
caso é de agir com ousadia e humildade, para que
sejam efetuados os cortes que possam liberar as
disponibilidades. Em suma, aponta-se de forma
sucinta e preliminar as principais Fragilidades x
Potencialidades do diagnóstico: Principais
Fragilidades # pouca disponibilidade financeira para
investimento; # mercantilização do ensino, com
pressões de mercado para que sejam encerradas as
atividades; # necessidade de corroborar a cultura de
economicidade da organização administrativa e
profissionalização da gestão; # risco de "fuga" dos
candidatos a ingressantes para as demais faculdades,
devido aos rumores de bancarrota; # infraestrutura
precária dentro das salas de aula; # pouca
visibilidade da inserção do aluno no mercado; #
pouca efetivação (concretização) dos resultados das
avaliações; # inadimplência; # não diversificação
das fontes de receita. Principais Potencialidades #
corpo docente qualificado; # boa demanda na região:
a maioria da população ainda é jovem; # poder
aquisitivo de riqueza na microrregião, o que
aumenta a possibilidade de acesso à formação de
nível superior; # espaço físico excelente;
possibilidade de flexibilização curricular; #
existência de grande demanda social e boa
receptividade da comunidade; # biblioteca
excepcional; # boa rede de relações com outras
instituições; # existência de organização docente
independente. Em linhas gerais para o planejamento
e superação da crise financeira o UNIFEMM vem
estudando pontos de análise e premissas já
conhecidas que viabilizem o turnaround da empresa,
por meio de Plano de Recuperação Judicial que
abarcará, dentre outros tópicos: 1) Conservar os
compromissos assumidos com a inclusão social e o
desenvolvimento regional; 2) Atender à necessidade
de adequação do UNIFEMM ao atual contexto do
mercado do ensino superior e aos números que ele
possui; 3) Colaborar para o estabelecimento de uma
gestão profissional; 4) Diversificar as fontes de
recursos financeiros, para além da mensalidade; 5)
Investir em infraestrutura e criar disponibilidade
financeira para tanto; 6) Trabalhar a imagem
institucional; 7) Otimizar os recursos disponíveis:
bom planejamento e execução bem assistida; 8)
Adoção efetiva de gestão colegiada; 9) Efetivar a
construção/consolidação de uma estrutura
horizontalizada, com especificação e diversificação
de funções, combatendo eventuais fragmentações
que comprometem o desenvolvimento dos objetivos
de toda instituição e sobrecarregam as finanças; 10)
Firmar convênios com instituições públicas e
privadas que se interessem pela qualificação
profissional; 11) Elaborar e aprovar projetos de
trabalho; 12) CEBAS: promover a releitura das
verbas destinadas aos Núcleos de Prática; 13)
Alterar o acompanhamento da execução das
atividades de orientação de monografia e TCC; 14)
Trabalhar a adesão do corpo técnico-administrativo
às rotinas de trabalho; 15) Transparência na Gestão

Financeira e na Gestão de Pessoas; 16)
Implementação de um cronograma de ações
emergenciais. Quanto às estratégias financeira,
toma-se como meta a redução de 50% da despesa,
desde que os cortes sejam prioritariamente na área
meio e na contratação de serviços de terceiros, e na
extinção de departamentos e setores que não sejam
cruciais para a atividade fim. Para que a instituição
não pare e não se veja exposta, é crucial a
concretização da operação de crédito, sem,
precipuamente, que ocorra a alienação de
patrimônio, com a mudança na equipe de gestão e
não sendo necessária nenhuma alteração na entidade
mantenedora. Há também a promessa de intervenção
de outra empresa, para a recuperação da
inadimplência. Este é um aspecto importante, pois
criará um distanciamento entre a entidade e uma
atividade desgastante que é "cobrar o aluno". A
existência de uma Cooperativa de Trabalho Docente
também deve ser notada. Uma boa interlocução com
a cooperativa poderá significar negociar com parte
dos professores de uma forma proveitosa para ambas
as partes e reduzir custos para a entidade
mantenedora. Trata-se também de uma estratégia no
caso de extinção do CEBAS Educação. A
cooperativa de trabalho docente, recentemente
constituída, ainda demonstra a capacidade de
organização e coesão entre os professores, a despeito
da administração do UNIFEMM. Está sempre foi
uma marca presente e indelével na cultura da
instituição. Em linhas gerais, estas são as principais
premissas de superação da crise e viabilidade e
preservação do UNIFEMM, sendo corroboradas
pelo Laudo de Viabilidade Econômico-Financeiro
[...]". Este é o breve resumo. DECISÃO: "Vistos etc.
Defiro o pedido de pagamento das custas judiciais e
emolumentos ao final do processo. Cuida-se de
pedido de Recuperação Judicial ajuizada pela
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR
MESSIAS, pessoa jurídica de direito privado,
mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
SETE LAGOAS ("UNIFEMM"), inscrita no CNPJ
sob o nº 25.002.155/0001-98, sediada na Avenida
Marechal Castelo Branco nº 2.765, Bairro Santo
Antônio, nesta cidade, neste ato representada por seu
Presidente Sr. Adélio Araújo de Faria, portador do
CPF n° 106.097.096-15, sob a alegação de que
iniciou suas atividades em 1970, com 100 alunos
distribuídos em 02 cursos, sendo Direito e
Pedagogia, com faturamento médio mensal à época
de Cr$ 14.399,93 (Cruzeiros) e anual de Cr$
172.799,16 (Cruzeiros). Aduz ainda que a
infraestrutura conta atualmente com um campus de
145.200 m2, onde foram construídos anexos
prediais, que hoje servem a uma população
acadêmica, que já foi 4 (quatro) vezes maior do que
a atual, e historicamente, atendeu à uma grande
demanda de formação de nível superior da
população da microrregião que, para desenvolver
seus estudos, necessitava se deslocar para Belo
Horizonte com grande dificuldade financeira.
Entrementes, depois de enumerar as várias situações
que a levaram a passar por dificuldades financeiras,
dentre elas o acirramento da concorrência nos cursos
que tradicionalmente eram os responsáveis por parte
considerável da receita, sem que houvesse
investimento institucional na qualidade da
infraestrutura, somando-se a tudo isso a
circunstância de que houve trocas constantes de
professores que eram muitas vezes eram "estrelas"
que garantiam a atratividade de alunos, a requerente
alega que talvez passe atualmente pela maior crise
de sua história. Ao final, a requerente requer que se
lhe conceda a Recuperação Judicial c/c Tutela
Provisória de Urgência de Natureza Antecipada para
que possa soerguer, dando assim continuidade a sua
atividade pedagógica, e garantindo ainda a
empregabilidade dos que ali trabalham e contribuem
para a formação acadêmica do seu corpo discente.
Pois bem.

2ª PARTE (EDITAL - RELAÇÃO DE CREDORES
- PROCESSO N° 5003595-71.2021.8.13.0672)

De início, gizo por conveniente que o artigo 2º da
Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, ou seja, a
lei de regência, diz textualmente que: "esta Lei não
se aplica a: I - empresa pública e sociedade de
economia mista; II - instituição financeira pública ou
privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade
de previdência complementar, sociedade operadora
de plano de assistência à saúde, sociedade
seguradora, sociedade de capitalização e outras
entidades legalmente equiparadas às anteriores."
Como se vê, a lei de regência, não prevê a concessão
do instituto às fundações ou as associações e demais
entidades sem fins lucrativos. Ocorre que, sob a
minha ótica as fundações e associações sem fins
lucrativos não podem ser equiparadas às entidades
referidas no referido artigo 2° da Lei nº
11.101/2005, porquanto com elas não se equiparam
ou guardam qualquer relação de pertinência. Ou
seja, embora a lei não contemple expressamente a
possibilidade de se conceder o benefício da
recuperação judicial às fundações bem como às
associações e entidades sem fins lucrativos, a meu
modesto aviso, esposo o entendimento de que dentro
das circunstâncias que emolduram a espécie, o
instituto deve ser concedido não só às fundações,
mas também às entidades sem fins lucrativos. E o
faço pelas seguintes razões: Primeira, é princípio de
hermenêutica que onde o legislador não restringiu
não cabe ao intérprete fazê-lo. Segundo, o
magistrado é um homem do seu tempo, o que
significa dizer que, em situação de evidente
anormalidade pela qual passa a humanidade,
flagelada pela pandemia do COVID-19, e o Brasil
não é diferente, com o fantasma da bancarrota a
acicatar o comércio, a indústria, os meios de
produção em fim, levando de roldão a capacidade de
empregabilidade do setor produtivo, desgastando
ainda mais o seu já roto tecido social, cumpre mais
do que nunca, ao magistrado não perder de vista a
finalidade precípua da recuperação judicial, não por
acaso, prevista no artigo 47 da Lei n° 11.101/2005,
segundo o qual: "a recuperação judicial tem por
objetivo viabilizar a superação da situação de crise
econômico-financeira do devedor, a fim de permitir
a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores,
promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica".
Esta é exatamente a situação de dificuldade e o
contexto dentro do qual a autora está
indubitavelmente inserida e sofre os efeitos nefastos
de uma sociedade atormentada pelo desemprego de
um contingente cada vez maior de pais de família.
De sorte que, guiado pelo princípio de hermenêutica
já referido em linhas transatas, e especialmente pela
bússola trazida à lume pelo artigo 47 da Lei de
Regência, é que após a distribuição do pedido, em
obediência ao que preconiza o artigo 51-A do
mesmo Diploma Legal, nomeei a empresa "Acerbi
Campagnaro Colnago Cabral" para promover a
constatação exclusivamente das reais condições de
funcionamento da requerente e da regularidade e da
completude da documentação apresentada com a
petição inicial, vide ID n° 3042446416 - Pág. 1
usque 22 do processo. De modo que, estando a
petição inicial devidamente instruída com a
documentação exigível pela espécie, e uma vez
constatada as reais condições de funcionamento da
requerente, que se diga por conveniente, continua
em funcionamento, dúvidas não remanescem de que
a autora merece ter preservado o exercício de suas
atividades, a fim de que possa continuar cumprir a
sua função social que dela se espera à sociedade e à
comunidade jurídica. No que concerne aos pleitos
consubstanciados na concessão das diversas tutelas
provisórias de urgência de natureza antecipada,
entendo que os seus pressupostos renitem aos olhos
do analista, e o seu não deferimento implica no
comprometimento do resultado útil do processo.
ISTO POSTO, e tudo mais que dos autos constam,
fortemente escorado no artigo 52 da Lei nº
11.101/2005, hei por bem deferir, como de fato
defiro o processamento da recuperação judicial da
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MONSENHOR
MESSIAS, pessoa jurídica de direito privado,
mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
SETE LAGOAS ("UNIFEMM"), inscrita no CNPJ
sob o nº 25.002.155/0001-98. Assim sendo: A-)
nomeio como Administradora Judicial a "Acerbi
Campagnaro Colnago Cabral", a qual deverá nomear
um procurador para fins de recebimento das
publicações no Pje, e ser convocado para firmar
termo de compromisso no processo, caso aceite a
nomeação, com imediata assunção de suas funções e
deveres, observando-se as disposições previstas no
artigo 22, I e II, da Lei de Recuperações e Falências.
Considerando a capacidade de pagamento da
devedora, o trabalho a ser realizado nestes autos e o
preço praticado no mercado para atividades
semelhantes, fixo desde já os honorários do
Administrador Judicial em 3% do valor devido aos
credores submetidos à recuperação judicial, de
acordo com o §1º do art. 24 da LRF; devendo
receber sua remuneração através de parcelas iguais e
sucessivas, de forma mensal, até o limite de 60%,
nos termos do art. 24, §2º da Lei 11.101/05. B-)
dispenso a fundação devedora da apresentação de
certidões negativas para o exercício de suas
atividades, exceto para contratação com o Poder
Público e para recebimento de benefícios e
incentivos fiscais e creditícios. C-) ressalvadas as
ações previstas pelo artigo 6º, parágrafos 1º, 2º e 7º,
e pelo artigo 49, parágrafos 3ª e 4º, da Lei nº
11.101/2005, ordeno a suspensão, pelo prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da publicação da presente decisão, de todas
as ações e execuções contra a fundação devedora, o
seu Presidente e de seus membros da Diretoria,
cabendo a esta comunicá-la ao Juízo competente,
nos termos do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005. D-)
determino à devedora a apresentação de contas
demonstrativas mensais, enquanto perdurar a
recuperação judicial, sob pena de destituição de seus
administradores e também a apresentação do plano
de recuperação no prazo improrrogável de 60
(sessenta) dias, contados da publicação da presente
decisão, sob pena de convolação em falência, na
forma dos artigos 53, 71 e 73, inciso II, da Lei nº
11.101/2005. E-) defiro o pedido de tutela de
urgência de natureza antecipada, nos termos dos
incisos, VIII.1; VIII.2; IX; X; XI (ID nº 2865241476
- Págs. 38/42); providenciando a Secretaria os
expedientes necessários. F-) Intimem-se da presente
decisão o Ministério Público e, por carta com A.R., a
Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal,
conforme art. 52, V, da Lei 11.101/2005. G-)
expeça-se edital com os requisitos do artigo 52,
parágrafo 1º, da Lei nº 11.101/2005, devendo a
devedora comprovar a sua publicação no órgão
oficial. H-) informe ao Registro Público de
Empresas (JUCEMG) os termos da presente decisão.
I-) por fim, determino que o Segredo de Justiça seja
lançado apenas e tão somente sobre os dados
pessoais dos funcionários/empregados e de eventuais
declarações de imposto de renda, assim como a
relação de bens pessoais dos administradores e
presidente, de modo que sejam evitadas violações
indevidas acerca de informações, e assim o faço com
fulcro no artigo 189, III, do Código de Processo
Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se". Relação de credores apresentada pela
Recuperanda FUNDAÇÃO EDUCACIONAL
MONSENHOR MESSIAS, na condição de
mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE
SETE LAGOAS (UNIFEMM) - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL: CRÉDITOS
TRABALHISTAS: MYRTES BUENOS AIRES, R$
2.321.479,78; RAÍSSA PIMENTA PIRES, R$
2.203.968,33; SILVANIA DE ALMEIDA
HOMERO, R$ 728.089,76; EDUARDO
MONTEIRO DE CASTRO CASASSANTA, R$
690.953,57; ERASMO BRUNO GONÇALVES, R$
689.099,11; CAMILA PALHARES TEIXEIRA, R$
650.000,00; RENATO FERREIRA DE ANDRADE,
R$ 600.054,00; ANDRÉA ALVES DE ALMEIDA,
R$ 557.655,71; LUCIO ANTÔNIO CHAMON

JUNIOR, R$ 501.137,15; SIMONE FARIAS
PEREIRA, R$ 487.627,71; ROSEANE ALVIM
CHAVES PEREIRA, R$ 482.319,55; LÚCIANA
MACHADO OLIVEIRA, R$ 448.550,63; TÚLIO
LOUCHARD PICININI TEIXEIRA, R$
441.518,98; LUIZ FELIPE RIBEIRO
RODRIGUES, R$ 422.399,26; ZILEA BARBOSA
DE FREITAS, R$ 417.672,23; CHRISTIENE
MARA DOS SANTOS, R$ 415.751,91; CARLOS
EDUARDO ARAUJO DE CARVALHO, R$
400.000,00; ANTÔNIO FERNANDINO DE
CASTRO BAHIA FILHO, R$ 395.181,14;
ANDREZA CRISTINA MOREIRA RODRIGUES,
R$ 347.199,60; NIVEA REGINA AURELIANO
CORDEIRO, R$ 328.346,85; LUIZ CARLOS
GUIMARÃES, R$ 322.633,41; ROBERTO
NOGUEIRA LIMA, R$ 300.000,00; REGINA
SAMPAIO SCARPELLI, R$ 282.347,64;
JAKELINE FRANCA DUTRA, R$ 273.687,91;
LUCIENE LESSA MOREIRA, R$ 270.368,42;
JOSE HAMILTON RAMALHO, R$ 265.762,86;
FREDERICO REIS MARQUES DE BRITO, R$
249.000,00; FLÁVIO JOSE RODRIGUES DE
CASTRO, R$ 232.232,78; ROSELI DE OLIVEIRA
SILVA, R$ 228.012,78; MARCELO HENRIQUE
COUTO FRANCA, R$ 212.293,50; ROSANA DE
FIGUEIREDO ÂNGELO, R$ 212.111,57;
GLEISSON LEONIDAS FERREIRA QUIRINO,
R$ 211.039,42; ANDREIA APARECIDA COSTA
SILVA, R$ 210.000,00; RICARDO EUSTÁQUIO
GUIMARÃES ROSA, R$ 202.406,57; EDSON
PEREIRA DOS SANTOS, R$ 195.567,40;
TATIANA RODRIGUES CARNEIRO, R$
182.639,21; ADIMILTON SOARES DA SILVA,
R$ 177.830,14; LÚCIANA BRANCO PENNA, R$
170.000,00; GIULIANO FERNANDES, R$
166.812,50; MARIA JOSÉ MACHADO
OLIVEIRA, R$ 166.391,83; CAROLINE BASTOS
DANTAS, R$ 159.670,38; OMAR NARCISO
GOULART JÚNIOR, R$ 150.486,56; MAURILO
CAMPOLINA DINIZ PEIXOTO, R$ 150.204,88;
LUIZ MARCELO AGUIAR SANS, R$ 150.000,00;
EDUARDO PEREIRA DA ROCHA THOMSEN,
R$ 145.420,79; DEBORAH MEIRELES COSTA
GUIMARÃES, R$ 140.723,70; MARIA REGINA
DE CARVALHO CASEIRO OLIVEIRA, R$
130.020,00; CAROLINA CAMPOLINA REBELLO
HORTA, R$ 128.000,00; OTÁVIO CARDOSO, R$
125.000,00; RENATA CAMPOLINA FRANCA
TEIXEIRA, R$ 116.133,35; PAULA FORTES
CARVALHO, R$ 116.000,00; JANINE FRANÇA
GONÇALVES, R$ 114.818,66; CLÁUDIA
REGINA GONÇALVES SOUZA SILVA, R$
113.336,82; MARIA LUIZA CAMPOLINA
FRANCA, R$ 113.061,12; MÁRIO LÚCIO
CAMPOLINA DINIZ PEIXOTO, R$ 112.500,00;
RICARDO LUIZ DE SOUZA, R$ 109.729,60;
ADRIANA DE MELO FERREIRA, R$ 108.900,00;
CARLA AUGUSTA NOGUEIRA LIMA E
SANTOS, R$ 103.185,36; JOSE AUGUSTO
VASCONCELOS MARQUES, R$ 102.514,34;
TACIANA DE CARVALHO LIMA, R$
101.442,86; IARA LOURENÇO DE AZEREDO,
R$ 100.000,00; LÚCIANA LIMA DO AMARAL
LARA, R$ 100.000,00; RICARDO ROSA DUTRA,
R$ 99.586,94; LÚCIANO SANTOS MORATO, R$
91.292,67; VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK,
R$ 87.485,63; CAMILA ANASTÁCIA SOUZA
DOS SANTOS, R$ 83.734,29; LUIS EDUARDO
CARVALHO DE SOUZA, R$ 76.739,50;
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA LIMA, R$
76.177,95; JULIANO PALHARES PADILHA, R$
74.404,71; ADRIANA LÚCIA PEREIRA DE
CARVALHO AGUIAR, R$ 70.214,18.CECY
MARIA DE LIMA SANTOS, R$ 70.000,00;
PATRICIA FERREIRA DE DEUS, R$ 67.118,55;
FERNANDO AUGUSTO MOREIRA, R$
66.974,44; HIRAM RENATO DE PAULA
BARROS, R$ 65.000,00; CÁSSIO ALVES
CARNEIRO, R$ 64.000,00; MARCIA MARLEY
CAMPOS VIEIRA, R$ 64.000,00; MARILIA
QUEIROZ DE REZENDE, R$ 63.700,00; MARCIO
ROSA DE OLIVEIRA, R$ 61.400,21; JULIO

CÉZAR DE PAULA SILVA, R$ 60.386,73;
REGINALDO ALVES TEIXEIRA, R$ 60.060,00;
CLAYTON ROSA DE RESENDE, R$ 57.036,33;
JOSIANE NISIA DE MATOS NEPOMUCENO, R$
55.683,99; GISELA DE AVELLAR, R$ 55.000,00;
ROSELI FÁTIMA DE PAULA, R$ 53.847,57;
ELIANE DA SILVA MACHADO, R$ 51.852,37;
ALINE VALENÇA GUIMARÃES, R$ 51.250,00;
ROMEU FARIA THOME DA SILVA, R$
47.177,69; JASON DE OLIVEIRA DUARTE, R$
45.000,00; THIAGO FERREIRA DE BORGES, R$
45.000,00; JAQUELINE GONCALVES DA
SILVA, R$ 44.778,08; FLÁVIA COSTA
MACHADO, R$ 42.733,86; CAROLINA DUVAL
DINIZ, R$ 42.000,00; GERALDO MAGELA
LOPES, R$ 38.867,85; ELIDA GRAZIANE
PINTO, R$ 38.200,48; ELIDAN MAGALHÃES DE
ALMEIDA, R$ 38.200,48; MARGARETH
MARTINS COSTA, R$ 36.768,02; MARIA DE
LOURDES MENDES, R$ 36.249,68; MARINA
ANDRADE BATISTA, R$ 35.010,00; ADELTON
CRISTIANO DA SILVA DE JESUS, R$ 34.813,37;
PAULA ROSANA RAMOS MARTINS, R$
34.369,92; JOSIANE DE ALMEIDA MOREIRA,
R$ 33.242,00; CLÁUDIA RODRIGUES SILVA
SOARES, R$ 33.046,74; MARGARETH
MARQUES DOS SANTOS, R$ 33.000,00;
LORENZA MARIA LOPES TROTTA, R$
32.873,99; CAIO VIANA, R$ 32.613,88;
ROSIMEIRE FLORES SANTOS SILVA, R$
32.000,00; MARCO ANTÔNIO DE SOUZA
MAYRINK, R$ 31.630,88; CRISTIANE
OLIVEIRA PISANI MARTINI, R$ 30.213,15;
HELENICE BATISTA DE OLIVEIRA
VALADARES, R$ 30.004,23; DANIEL
MARQUES PEREIRA, R$ 30.000,00; ELIZABETH
DE FREITAS GOMES, R$ 30.000,00; KATIA
CUPERTINO, R$ 30.000,00; SOLISANGELA DAS
GRAÇAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, R$
29.838,77; RENATA MOURA DO ALTÍSSIMO,
R$ 28.404,46; INGREDI CARIANE DA SILVA
SOUSA, R$ 28.354,94; MÔNIA APARECIDA
CAMPOLINA REIS, R$ 27.731,69; FILIPE
GUSTAVO PETRONILHO PAULA, R$ 27.000,00;
JORDANO SOARES AZEVEDO, R$ 26.563,97;
MATHEUS MIRANDA DA SILVA, R$ 26.523,73;
KARINA FAGUNDES DE OLIVEIRA, R$
25.818,39; GILMAR ELIAS COSTA, R$
25.449,18; ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA,
R$ 24.102,54; DENIS LEANDER DE SOUZA, R$
23.000,00; BRUNO DE ALMEIDA LEWER
AMORIM, R$ 22.588,41; VÂNIA FERREIRA
SANTOS, R$ 22.000,00; ANNE CAROLINE
LEANDRO DE OLIVEIRA, R$ 21.790,51; EDSON
ALVES DA COSTA, R$ 21.054,98; NILTON
SOARES PIRES, R$ 18.390,00; GEOVANIO
FRANCIS DE SOUZA OLIVEIRA, R$ 18.000,00;
ERIANE PEREIRA DOS SANTOS MARQUES,
R$ 17.699,43; MARIA HELOISA DA PIEDADE
SOUSA, R$ 17.499,00; SILVIA PEREIRA
MARQUES, R$ 17.302,76; MARCUS VINÍCIUS
RAMOS LOPES, R$ 17.200,00; IZABELA DA
SILVA SOUZA, R$ 17.115,46; JENIFER KELLY
DA SILVA CARVALHO, R$ 16.797,86; ANA
PATRÍCIA ALVES MACHADO SILVA, R$
16.000,00; SINDICATO DOS PROFESSORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, R$ 16.000,00;
ELAINE DAS GRAÇAS SOUZA, R$ 15.866,69;
SILVIA FERNANDES MAURÍCIO, R$ 15.000,00;
TÚLIO CÉSAR MARTINS DA SILVA, R$
15.000,00; BIANCA SANTANA DUTRA, R$
14.812,58; ANDRÉA GUIMARÃES FERNANDES
RODRIGUES, R$ 14.722,83; ROSANE GALL, R$
14.690,00; SIMONE ZILOCHI SOARES, R$
14.241,90; CLÁUDIO CÉSAR DA SILVA DE
ALMEIDA, R$ 14.000,00; ANDRÉ LUIZ
MARTINS PIRES HORTA, R$ 13.268,87; LILIAN
ROUSE DA SILVA MATOS, R$ 12.788,40; JOSÉ
SILVIO SILVEIRA (falecido), R$ 12.275,19;
FÁBIO PIRES MOURÃO, R$ 12.075,96;
CRISTIANE CECILIO SANTIAGO, R$ 12.000,00;
DIVINO DO ESPÍRITO SANTO MENDES, R$
12.000,00; ROBERTTA ROCHANA ALVES
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MAGALHÃES VIEIRA, R$ 12.000,00; ANA
QUEZIA DE FARIA GONÇALVES, R$ 11.500,00;
MARCUS VINÍCIUS MENDES PEREIRA, R$
10.721,25; ELIZIANE CRISTINA BARROS
SOARES, R$ 10.421,32; SUZILANE ALVES DE
ARAÚJO, R$ 10.002,28; DARLAN APARECIDO
VAZ DE ALMEIDA, R$ 10.000,00; ADELAIDE
MARIA COELHO BAETA, R$ 9.774,39;
CAROLINA CHAMON CORRÊA, R$ 9.127,21;
HECTOR CLEMENTE VILLANUEVA
MIRANDA, R$ 9.084,56; CARLOS ALEXANDRE
AQUINO DE OLIVEIRA, R$ 9.000,00; MARCOS
HENRIQUE RICKMANN LINDO BARCELOS,
R$ 7.945,92; ALESSANDRO DE ASSIS SANTOS
OLIVEIRA, R$ 6.712,77; KARINY CRISTINA DE
SOUZA RAPOSO, R$ 6.476,69; GUILHERME
MOREIRA MARQUES, R$ 6.000,00; LUIZA
APARECIDA TEIXEIRA SALDANHA, R$
5.743,20. BARBARA HELLEN RODRIGUES, R$
5.680,00; LANA CLAUDINEZ DOS SANTOS, R$
5.530,83; THAÍS VIEIRA BARROSO, R$
5.060,54; CLARINDA APARECIDA DA SILVA
FERREIRA, R$ 2.295,00; ANA LÚCIA PONTELO
CUNHA, R$ 1.952,00; DAVIDSON CARLOS
ROCHA RIBEIRO, R$ 1.630,00; CAMILA DE
JESUS MORAIS MARTINS, R$ 1.568,00;
ANDERSON LOPES TAVARES, R$ 1.428,00;
THAÍS BRITO DA PAIXÃO, R$ 1.284,00; ALINE
REGINA GOMES, R$ 970,27; MARCELLE
TAMIRYS DE MEDEIROS MOREIRA, R$ 928,00;
WALDIR BARBOSA DA SILVA, R$ 549,00.
CRÉDITOS COM GARANTIA REAL:
SANTANDER, R$ 5.409.987,15; SICOOB, R$
1.945.218,61; BANCO DO BRASIL, R$
1.894.272,62; ITAÚ UNIBANCO, R$ 1.456.386,00;
CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS: UNIMED SETE
LAGOAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, R$ 650.609,59; MUNICÍPIO DE SETE
LAGOAS, R$ 170.000,00; DORADO
ADVOCACIA ASSOCIADA, R$ 165.000,00;
MARCELO CANDIOTTO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, R$ 131.040,00; TOTVS SA -
FILIAL BH, R$ 104.071,90; CARVALHO BRITO
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
R$ 92.498,50; GRUPO A EDUCAÇÃO S/A, R$
76.495,00; PEARSON EDUCATION DO BRASIL
AS, R$ 71.407,26; AMPELMANN
CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, R$
53.610,00; ANTÔNIO PONTES FONSECA, R$
50.000,00; CONECT@ EDUCAÇÂO CULTURA E
CONSULTORIA LTDA, R$ 50.000,00; LIMA E
REIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, R$
50.000,00; WAGNER REZENDE ASSESSORIA
CONSULTORIA EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, R$ 50.000,00;
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE
TECNOLOGIAS LTDA, R$ 34.348,50; EDUCA
KIDS PESQUISA DE MERCADO LTDA, R$
34.000,00; COBRARR TELEATENDIMENTO E
COBRANÇA LTDA, R$ 33.347,19; LEANDRO
DE OLIVEIRA MARQUES , R$ 30.313,30;
ALGETEC TECNOLOGIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA, R$ 28.000,00; CARLOS
EDUARDO SÁ DE OLIVEIRA, R$ 28.000,00;
RUBEUS TECNOLOGIA E INOVÇÃO LTDA -
ME, R$ 20.188,10; ALICE SANTOS DIAS
FRANÇA, R$ 20.000,00; STOQUE SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS LTDA, R$ 19.700,00;
ORLANDO GIORDANI DE MOURA, R$
19.273,97; SARAH DUARTE SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , R$ 16.000,00;
JOSÉ ANTÔNIO DE FIGUEIREDO JÚNIOR
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
R$ 13.816,00; INSTITUTO CEASAMINAS, R$
7.859,01; PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS, R$ 6.935,50; INPAO
DENTAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E
ASSIST. ODONT.LTDA, R$ 4.000,00; ICELL
ASSIT. E MAN. DE EQUIP. P/ LABORATÓRIOS
LTDA, R$ 2.700,00; TEODOLINA DE ASSIS
LOPES GOTT, R$ 2.592,80; TOKIO MARINE
SEGURADORA S.A, R$ 500,00. O prazo para
habilitação de crédito (somente os credores que não

constam da lista) ou apresentação de divergências
aos créditos relacionados será de 15 (QUINZE) dias,
a contar da publicação deste edital (§1º, artigo 7º da
LRF), devendo as petições serem digitalizadas e
enviadas à administradora judicial SOMENTE
através do e-mail credor@colnagocabral.com.br ou
na Alameda Oscar Niemeyer, n.º 1033, torre 4, Conj.
424, Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP
34.006-049, para que produza seus efeitos de direito,
será o presente edital, afixado e publicado na forma
da Lei. Sete Lagoas/MG, 25 de maio de 2021.
Advogado: Eu Antônio Geraldo Lopes, Gerente de
Secretaria, o subscrevo e assino por ordem da MMº.
Juiz de Direito, Roberto das Graças Silva.

COMARCA DE SETE LAGOAS - VARA DE
FAMÍLIA - EDITAL INTERDIÇÃO - PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA -
Saibam todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, cientificados de que
tramitou nesta Vara de Família da Comarca de Sete
Lagoas/MG, o Processo de Interdição, nº
5004406-02.2019.8.13.0672, em que foi proferida
sentença reconhecendo e decretando a interdição de
LUZIA MACIEL DE MENEZES E SILVA, viúva,
profissão não declarada, filha de José Maria Maciel
de Menezes e Maria Madalena Cordeiro Maciel,
nascida em 01/05/1933, natural de São Gonçalo do
Abaeté/MG, em razão de incapacidade civil relativa
da interditanda para exercer pessoalmente os atos da
vida civil, sendo nomeado como Curador(a) do(a)
mesmo(a), a Sra. MARLY MACIEL PEREIRA DA
SILVA, casada, micro-empreendedora individual,
filha de Manoelino Pereira da Silva e Luzia Maciel
de Menezes e Silva, nascida em 02/05/1965, natural
de Sete Lagoas/MG, para que possa como tal cuidar
e administrar seus bens e direitos, mantendo-se, no
entanto, incólumes os direitos políticos e civis do(a)
interditando(a). Para conhecimento de todos,
especialmente do(a,s) interessado(a,s), publica-se o
presente Edital, por 03 (três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias, no DJE. Sete Lagoas, 26 de maio de
2021. Gerente de Secretaria: Francis Déborah Brant
Guerra. Juiz de Direito: Carlos Eduardo Vieira
Gonçalves

COMARCA DE SETE LAGOAS - VARA DE
FAMÍLIA - EDITAL INTERDIÇÃO - PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA -
Saibam todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, cientificados de que
tramitou nesta Vara de Família da Comarca de Sete
Lagoas/MG, o Processo de Interdição, nº
5012596-17.2020.8.13.0672, em que foi proferida
sentença reconhecendo e decretando a interdição de
MATHEUS DIAS DA SILVA, solteiro, profissão
não declarada, filho de Carlos Antonio da Silva e
Andreia Dias dos Santos Souza, nascido aos
26/08/1999, natural de Sete Lagoas/MG, em razão
de incapacidade civil relativa do interditando para
exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo
nomeado como Curador(a) do(a) mesmo(a), a Sra.
ANDREIA DIAS DOS SANTOS SOUZA, viúva,
Do Lar, filha de Elcio Geraldo Gomes dos Santos e
Suely das Graças Dias dos Santos, nascida aos
17/02/1980, natural de Sete Lagoas/MG, para que
possa como tal cuidar e administrar seus bens e
direitos, mantendo-se, no entanto, incólumes os
direitos políticos e civis do(a) interditando(a). Para
conhecimento de todos, especialmente do(a,s)
interessado(a,s), publica-se o presente Edital, por 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no DJE.
Sete Lagoas, 26 de maio de 2021. Gerente de
Secretaria: Francis Déborah Brant Guerra. Juiz de
Direito: Carlos Eduardo Vieira Gonçalves

COMARCA DE SETE LAGOAS - VARA DE
FAMÍLIA - EDITAL INTERDIÇÃO - PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA -
Saibam todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, cientificados de que
tramitou nesta Vara de Família da Comarca de Sete
Lagoas/MG, o Processo de Interdição, nº

5022047-03.2019.8.13.0672, em que foi proferida
sentença reconhecendo e decretando a interdição de
NILSON GERMANO DA SILVA JUNIOR,
solteiro, profissão não declarada, nascido em
07/03/1984, CPF 016.378.796-44, filho de Nilson
Germano da Silva e Cacilda Pereira de Jesus, natural
de Belo Horizonte/MG, em razão de incapacidade
civil relativa do interditando para exercer
pessoalmente os atos da vida civil, sendo nomeado
como Curador(a) do(a) mesmo(a), a Sra. CACILDA
PEREIRA DE JESUS, solteira, do lar, CPF
420.411.126-20, filha de Elizeu Vitor de Jesus e
Mariana Teixeira de Jesus, nascida em 09/04/1957,
natural de Baldim/MG , para que possa como tal
cuidar e administrar seus bens e direitos,
mantendo-se, no entanto, incólumes os direitos
políticos e civis do(a) interditando(a). Para
conhecimento de todos, especialmente do(a,s)
interessado(a,s), publica-se o presente Edital, por 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no DJE.
Sete Lagoas, 26 de maio de 2021. Gerente de
Secretaria: Francis Déborah Brant Guerra. Juiz de
Direito: Carlos Eduardo Vieira Gonçalves

SILVIANÓPOLIS

Processos Eletrônicos (PJe)

O EXMO. SR. DR. RÉGIS SILVA LOPES, JUIZ
DE DIREITO DA COMARCA DE
SILVIANÓPOLIS-MG, nomeando a leiloeira
pública PATRÍCIA GRACIELE DE ANDRADE
SOUSA, JUCEMG 945, localizada Av. Geraldina da
Costa Diniz, 305, bairro Colonial, Contagem-MG,
CEP 32.044-280, faz ciência aos interessados e,
principalmente, aos executados/devedores, que nos
autos do processo abaixo indicado venderá os
bens/lotes adiante discriminados, pelo maior lance,
em LEILÃO PÚBLICO a ser realizado por meio
eletrônico, em primeira praça/leilão, no dia
15/06/2021 às 13:00 horas e, em segunda
praça/leilão, no dia 29/06/2021 às 13:00 horas,
ambas a serem realizadas pela plataforma eletrônica
www.patricialeiloeira.com.br. Em primeira
praça/leilão os bens não poderão ser vendidos por
valor inferior ao da avaliação, indicado no presente
edital. Caso o bem não seja arrematado em primeira
praça/leilão, por valor igual ou superior ao valor da
avaliação, será realizada segunda praça/leilão, na
data indicada neste edital, quando não serão aceitos
lances inferior ao valor de R$121.800,00 (soma do
valor do terreno e da casa), fixado pelo Juízo
Deprecante da Comarca de Pouso alegre-MG. O
pagamento será realizado de imediato pelo
arrematante, por depósito judicial. PROCESSO
ELETRÔNICO Nº 5000027-32.2021.8.13.0095,
Carta Precatória oriunda da Comarca de Pouso
Alegre, sendo Exequente: Benedito Paulino
Malaquias, CPF 060.193.316-87. Executado: Edson
Leone Loiola, CPF 886.524.406-20, agricultor,
residente na cidade de Espírito Santo do
Dourado-MG, na av. JK, 58,centro. BEM A SER
LEILOADO: Uma sorte de terras com área de
03,10,09 hectares, situada no bairro Olaria, zona
rural do município de Espírito Santo do Dourado,
matrícula 17.626 do CRI de Silvianópolis, com solo
de formação irregular, com rede elétrica, com fácil
acesso à água, com excelente localização, tendo em
vista que se situa próxima ao perímetro urbano do
referido município e próxima à estrada asfaltada que
dá acesso a ele. No imóvel consta benfeitoria
consistente em uma casa de morada com
aproximadamente 100m², feita de alvenaria, coberta
com telhas cerâmicas, com laje, com uma sala, dois
quartos, uma cozinha, dois banheiros, uma área
externa coberta, e duas garagens e uma casinha feita
de blocos de cimento e coberta com telhas, em
comum com Rovilson Loiola, CPF 121.762.226-87,
residente na cidade de Espírito Santo do
Dourado-MG, na Av. Antônio Paulino, 70, centro.
RECURSOS PENDENTES: Não Há. VALOR DA
DÍVIDA: R$84.342,57, atualizado em abril/2021.
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$138.300,00 em
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02/06/2020. LUGAR DE VISITAÇÃO: Bairro
Olaria, zona rural do município de Espírito Santo do
Dourado. ÔNUS: Não há. FORMAS E
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será sempre
considerado vencedor o maior lance ofertado,
observado o lance mínimo acima informado. À
VISTA: O pagamento será realizado de imediato
pelo arrematante, por depósito judicial. LANCES
PELA INTERNET: Os interessados em participar do
leilão/praça poderão dar lances, no dia e hora
marcados para a realização do leilão/praça pela
internet, por intermédio do site:
www.patricialeiloeira.com.br, para tanto deverão ser
observadas e cumpridas as regras indicadas no
referido site, não podendo, posteriormente, sob
qualquer hipótese, alegar desconhecimento. TAXA
DE LEILÃO: Em caso de arrematação, 5% sobre o
valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante.
Em caso de adjudicação, 2% sobre o valor
atualizado do bem adjudicado, a ser paga pelo
adjudicante. Em caso de remição ou acordo, 2%
sobre o valor atualizado do bem, a ser paga pelo
executado. Na hipótese do bem ser arrematado, pelo
exequente, será devida a comissão no percentual de
5% sobre o valor da arrematação. A comissão deverá
ser integralmente paga no ato da arrematação,
adjudicação, remição ou acordo. INFORMAÇÕES:
pelo site: www.patricialeiloeira.com.br, pelo e-mail:
contato@patricialeiloeira.com.br, pelo telefone (31)
3243-1107. DÍVIDAS E ÔNUS: Os bens serão
entregues livres de quaisquer dívidas e/ou ônus,
observadas as exceções constantes neste edital. No
que se refere aos créditos tributários, aplica-se a
norma prevista no art. 130, §único do Código
Tributário Nacional, exceto em caso de adjudicação.
Em caso de arrematação de bem imóvel, caberá ao
arrematante arcar com a integralidade dos débitos
relativos a taxas condominiais, incluindo valores
vencidos em data anterior e posterior à da
arrematação. Contudo, na hipótese de arrematação
de bem imóvel em processo cujo objeto seja a
cobrança de taxas condominiais do próprio bem
arrematado, o arrematante arcará apenas com o valor
do débito de taxas condominiais (inclusive valores
eventualmente cobrados em outros processos, bem
como valores que nem mesmo sejam objeto de
cobrança judicial) que eventualmente supere o valor
da arrematação, ou seja, em tal hipótese ficará o
arrematante responsável pelo pagamento do valor
resultante da diferença, se houver, entre o valor do
débito das taxas condominiais, e o valor da
arrematação. Em caso de adjudicação, arcará o
adjudicante com todos os débitos do imóvel. Caberá
ao interessado verificar a existência de débitos
tributários e débitos de taxas condominiais, no caso
dos bens imóveis. CONDIÇÕES GERAIS:
Aperfeiçoada a arrematação será expedida a carta de
arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega
ou mandado de imissão na posse. Os bens serão
entregues nas condições em que se encontram,
inexistindo qualquer espécie de garantia. A venda
dos bens imóveis será sempre considerada ad
corpus, sendo que eventuais medidas constantes
neste edital serão meramente enunciativas. Em caso
de arrematação de bem móvel, fica ao encargo do
arrematante a retirada e transporte do bem do local
onde o mesmo se encontra. Em caso de arrematação
ou adjudicação de bem imóvel, caberá ao
arrematante tomar as providências e arcar com os
custos da desocupação do bem, caso o mesmo esteja
ocupado. Caberá ao arrematante arcar com todos os
custos para eventual regularização do bem
arrematado. Caberá ao arrematante arcar com todos
os custos da arrematação, inclusive para a expedição
da respectiva carta de arrematação, se houver.
Caberá ao arrematante tomar todas as providências e
arcar com todos os custos para a transferência do
bem junto aos órgãos competentes. Caberá ao
arrematante arcar com todos os tributos
eventualmente incidentes sobre a arrematação e
transferência do bem, inclusive, mas não somente,
ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas de transferência,
dentre outros. O leiloeiro, por ocasião do leilão, fica,

desde já, desobrigado a efetuar a leitura do presente
edital, o qual se presume seja de conhecimento de
todos os interessados. Ficam, desde já, intimadas as
partes, os coproprietários, os interessados e,
principalmente, os executados, credores hipotecários
ou credores fiduciários, bem como os respectivos
cônjuges, se casados forem. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Silvianópolis, aos 26 (vinte e
seis) dias do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e
vinte e um). Eu, Valdir Zordan Machado, Gerente de
Secretaria, subscrevi. Régis Silva Lopes, Juiz de
Direito.

TAIOBEIRAS

JUSTIÇA GRATUITA. COMARCA DE
TAIOBEIRAS-MG -EDITAL DE CITAÇÃO, COM
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O Juízo de Direito
da Única Vara Cível da Comarca de Taiobeiras,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente Edital, virem ou dele
conhecimento tiverem; especialmente ao Sr.
ILDEMAR RODRIGUES FERREIRA, brasileiro,
natural de Salinas-MG, nascido em 14/03/1980,
filho de Luiz Rodrigues Teixeira e Francisca
Rodrigues Ferreira, com endereço em lugar incerto e
não sabido; que tramitam por este Juízo e Secretaria
os autos de nº 0680.16.000061-7- Ação Penal,
figurando como réu: ILDEMAR RODRIGUES
FERREIRA, vem pelo presente CITAR: O Sr.
ILDEMAR RODRIGUES FERREIRA, acima
qualificado, dos termos da denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual, BEM COMO PARA
APRESENTAR DEFESA, NO PRAZO DE DEZ
(10) DIAS, ocasião em que poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interesse a sua
defesa, oferecer documentos e justificação e
especificar as provas pretendidas, arrolando
testemunhas, E para que chegue ao conhecimento de
todos os interessados, expediu-se o presente Edital
que será afixado no lugar de costume e publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Taiobeiras-MG, Estado de Minas
Gerais, aos 26 (vinte e seis) de Maio de 2021 (dois
mil e vinte e um). Eu, (Willian José de Oliveira),
Estagiário de Direito, o digitei e o subscrevi.
Juliana Vênera de Campos e Silva
Juiz de Direito

TIMÓTEO

COMARCA DE TIMÓTEO-MG - EXECUÇÃO
PENAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O
PRAZO DE 15 DIAS. Para INTIMAÇÃO do
sentenciado LEONARDO MAGALHÃES SILVA
MELLO, brasileiro, filho de Renato Magalhães
Mello e Selma Crispim Silva Mello, nascido em
18/10/1998, natural de Timóteo/MG, o qual está em
local incerto e não sabido, conforme certificado nos
autos, para comparecer na AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA no dia 22/06/2021, às 13:00 horas,
a realizar na Sala de Audiência da Vara Criminal,
Infância e Juventude, no Fórum Local, a fim de ser
encaminhado para dar início ao cumprimento de sua
reprimenda na Execução de Pena nº
4400347-30.2019.8.13.0313. Timóteo/MG, aos 26
de maio de 2021. Eu, , Alberto Rodrigues da
Cruz, Escrivão Judicial, o expedi. , Luiz
Eduardo Oliveira de Faria, Juiz de Direito.

COMARCA DE TIMÓTEO-MG - EXECUÇÃO
PENAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O
PRAZO DE 15 DIAS. Para INTIMAÇÃO do
sentenciado NELSON ALVES DE OLIVEIRA,
brasileiro, filho de Gerson Alves de Oliveira e
Sebastiana Inez de Jesus, nascido em 2/4/1982,
natural de Timóteo/MG, o qual está em local incerto
e não sabido, conforme certificado nos autos, para
comparecer na AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA no
dia 22/06/2021, às 16:00 horas, a realizar na Sala de
Audiência da Vara Criminal, Infância e Juventude,
no Fórum Local, a fim de ser encaminhado para dar
início ao cumprimento de sua reprimenda na

Execução de Pena nº 0050361-38.2015.8.13.0687.
Timóteo/MG, aos 26 de maio de 2021. Eu, ,
Alberto Rodrigues da Cruz, Escrivão Judicial, o
expedi. , Luiz Eduardo Oliveira de Faria, Juiz
de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE TIMÓTEO - 2ª VARA CÍVEL -
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - para conhecimento
que perante este juízo, C.E.F.V e C.A.F.V ajuizaram
a presente AÇÃO DE ALIMENTOS, processo nº
5003067-60.2019.8.13.0687, contra Carlos
Aparecido Vital Valentino, e constando dos autos
que o requerido está em local desconhecido, é o
presente para CITÁ-LO para os termos da referida
ação, bem como para, no prazo de 3(três) dias,
contados a partir do transcurso do prazo de 20 dias
deste edital, pagar as parcelas anteriores ao início da
execução no valor R$ 1.284,13 (mil duzentos e
oitenta e quatro reais e treze centavos) e das que se
vencerem no seu curso, provar que já o fez ou
justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de
prisão, por até 03 (três) meses (art. 528, §§ 2º a 7º,
CPC). Timóteo-MG, 13/02/2019. Eu, , Nathália da
Cunha Sousa, Escrivã Judicial, o expedi por ordem
do MM Juiz de Direito.

COMARCA DE TIMÓTEO - 2º EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE
INTERDIÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - para
conhecimento de todos que perante este juízo, foi
ajuizada por MARIA ZITA DE SOUZA, Ação de
CURATELA/INTERDIÇÃO, processo nº
5001865-82.2018.8.13.0687, em face de JOAQUIM
DE OLIVEIRA SOUZA, brasileiro, casado,
aposentado, portador do RG MG 1.450.010, CPF
067.878.946-00, filho de Etelvino Rufino de Souza e
Sebastiana Avelina de Oliveira, residente e
domiciliada na Avenida Ana Moura, nº 5.483, Ana
Moura, Timóteo-MG, CEP 35.183-241 e que por
sentença de ID 2691891434, foi decretada a
interdição do requerido acima qualificado,
declarando-a absolutamente incapaz de exercer e
reger pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe
nomeada como curadora a requerente Sra MARIA
ZITA DE SOUZA, brasileira, casada, do lar,
portadora do RG MG 2.423.952, CPF
921.420.956-15, filha de Alvino Olegário de Sousa e
Efigenia Morais de Souza, residente e domiciliada
na Avenida Ana Moura, nº 5.483, Ana Moura,
Timóteo-MG, CEP 35.183-241 que, observadas as
formalidades legais, firmou o compromisso legal.
Timóteo/MG, 26/05/2021.
Eu, Nathália da Cunha Sousa, Gerente de Secretaria

da 2ª Vara Cível, o digitei.

COMARCA DE TIMÓTEO-MG - EXECUÇÃO
PENAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O
PRAZO DE 15 DIAS. Para INTIMAÇÃO do
sentenciado ELSON DE SOUZA TEIXEIRA,
brasileiro, filho de Heraldo Borges Teixeira e
Joventina Aparecida de Souza, nascido em
31/8/1991, natural de Timóteo/MG, o qual está em
local incerto e não sabido, conforme certificado nos
autos, para comparecer na AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA no dia 23/06/2021, às 14:00 horas,
a realizar na Sala de Audiência da Vara Criminal,
Infância e Juventude, no Fórum Local, a fim de ser
encaminhado para dar início ao cumprimento de sua
reprimenda na Execução de Pena nº
4400092-17.2019.8.13.0687. Timóteo/MG, aos 26
de maio de 2021. Eu, , Alberto Rodrigues da
Cruz, Escrivão Judicial, o expedi. , Luiz
Eduardo Oliveira de Faria, Juiz de Direito.

TRÊS PONTAS

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE TRÊS PONTAS - Justiça de 1.ª
Instância - Fórum Dr. Carvalho Mendonça - Trav.
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25 de Dezembro nº30 - Centro - fone/fax :
(035)3265-9450 - CEP 37.190-000: EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - JUSTIÇA
GRATUITA - PRAZO DE 30 DIAS - RAÍSSA
FIGUEIREDO MONTE RASO ARAÚJO, Juíza de
Direito da Comarca de Três Pontas/MG, no
exercício de seu cargo, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem que, se processam por
este Juízo e Secretaria da 1ª Vara, sob o n.º
5000829-13.2020.8.13.0694 os autos da AÇÃO DE
CURATELA/INTERDIÇÃO que ELISABETH
HELENA RABELO CORREA BARBOSA,
MARIA CLARA RABELO CORREA AZEVEDO,
TERESA CRISTINA RABELO CORREA e
PAULA RACHEL RABELO CORREA BASILIO
movem em face de TEREZINHA DE JESUS
RABELO CORREA E PELO PRESENTE EDITAL
ficam os eventuais interessados intimados da r.
sentença proferida nos autos em referência, pela Dra.
RAÍSSA FIGUEIREDO MONTE RASO ARAÚJO,
Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Três
Pontas/MG, que DECRETOU A INTERDIÇÃO de
TEREZINHA DE JESUS RABELO CORREA,
brasileira, viúva, aposentada, natural de Três
Pontas/MG, filha de Joaquim Antonio Rabello e
Etelvina Caldeira Rabello, nascida aos 11/04/1934,
portadora da identidade n° 673.608 e do CPF
984.412.057-87, residente e domiciliada na Rua João
Vida Diniz, 87, Centro, Três Pontas/MG, CEP:
37.190-000, registro de nascimento nº LV-21A, fl.
174v, termo 8265, nomeando-lhe curadoras
conjuntas as filhas PAULA RACHEL RABELO
CORRÊA, brasileira, divorciada, bióloga, portadora
da identidade nº MG-2.083.374, inscrita no CPF sob
o nº 422.222.576-20, residente e domiciliada na Rua
João Vida Diniz, 87, Centro, Três Pontas/MG, CEP:
37.190-000 e TERESA CRISTINA RABELO
CORREA, brasileira, solteira, aposentada, inscrita
no CPF sob o nº 303.124.776-00, residente e
domiciliada na Rua Vinte e um de Abril, 142, apto
06, Catumbi, Três Pontas/MG, CEP: 37.190-000,
que através de termo próprio, ficaram
compromissadas a representá-la, sendo que a
interditada foi declarada relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma
do artigo 4º, inciso III do Código Civil e, os limites
da curatela ficam circunscritos às restrições
constantes do art. 1.782 do Código Civil, ficando a
interditada, portanto, privada de, sem as suas
curadoras indicadas, emprestar, transigir, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandada, e praticar, em geral, os atos que não
sejam de mera administração. E para que chegue ao
conhecimento de todos e ninguém possa alegar
ignorância, expede-se o presente Edital que será
afixado no átrio do Fórum e publicado no Diário
Oficial. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Três Pontas, Estado de Minas Gerais, aos 25 de maio
de 2021. JOSÉ HENRIQUE PORTUGAL - Escrivão
Judicial. Dra. RAISSA FIGUEIREDO MONTE
RASO ARAÚJO - Juíza de Direito. Dra.
CAROLINE LUZ ZANETTI - OAB/MG 154.664.
Dr. ALEXANDRE BRITO PIEDADE - OAB/MG
144.742, Dr. PAULO HENRIQUE REIS DE
MATTOS - OAB/MG 89.486.

UBÁ

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITALDECITAÇÃO#JUSTIÇAGRATUITA-PR
AZODE30DIAS-COMARCA DE UBÁ
MG.ADra.CínthiaFariaHonórioDelgado,
JuízadeDireitoda2â Vara Cível de Ubá/MG, em
pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc.
Faz saber que por meio deste CITA(M)-SE todos os
interessados, ausentes, incertos e desconhecidos que
o presente edital virem, ou dele conhecimento
tiverem ,que se processa por este juízo e 2ª
Secretaria Cível, os autos de USUCAPIÃO,
requerido por Rita de Cassia Liberato em face de
Marcos Vinícius Jacinta Liberato, PROCESSO

ELETRÔNICO N°5004322-80.2020.8.13.0699,
umacasa de morada situada na Rua Da Manüqueira,
N° 310, BairroCristo Redentor,CEP36.500-222, com
frente para a Rua que está constituído de um terreno
medindo7,20 m de frente para a Rua
Mantiqueira7,20 m com divisa confrontando com o
lote N°32,J anaínaMoreiradaSilva
(Fundos),8,50mcom divisa confrontando para o lote
N° 08, João Rufino, Lado Direito, 8,50m com divisa
confrontando para o lote N°06, Maria do Rosário da
Silva, Lado esquerdo, sendo umaárea total de 61,20
m°. Desde 22 de Março de 1.999, totalizando um
prazode, aproximadamente, 21 (Vinte e Hum) anos.
O referido imóvel é localizado na área urbana com
extensão de 61,20 m2. na cidade de Ubá, Minas
Gerais. Aquele que quiser contestar,deverá fazê-lo
no prazo de 30 dias (Código de Processo Civil,
artigo 257, III ).E para constar expediu-se o presente
edital que será afixado no lugar de costume e
publicado por uma vez no Jornal Oficial. Dado e
passado nesta cidade de Ubá/MG,aos 29 de janeiro
de 2021.Eu, ,Vera Ferreira da Silva Lima, Escrivã
Judicial em substituição, digitei e assino. ADV.
AUTOR: OAB/MG:128.813.

UBERABA

COMARCA DE UBERABA-MG. - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS. A Exma. Sra. Dra.
Raquel Agreli Melo, MM.ª Juíza de Direito, em
substituição legal, da 2ª Vara de Família e
Sucessões, na forma da lei, etc# FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo de Direito
e Secretaria da 2ª Vara de Família e Sucessões
tramitam os autos de nº 5014916-55.2017.8.13.0701
de ALIMENTOS LEI Nº 5.478/68, proposta por
WIRANDER GIRÁO ALVES, brasileiro, menor,
representado por sua genitora, CRISTIANE GIRÁO
ALVES, brasileira, divorciada, técnica de
enfermagem,inscrita no CPF sob o n°
013.982.056-64, portadora do RG M-12512790
SSP-MG, residente e domiciliada na cidade de
Uberaba-MG, em face de WIRANDER ALVES,
brasileiro, divorciado, serviços gerais,inscrito no
CPF nº 947.311.526-15, portador da RG nº
MG-7.706.140-SSP/MG,residente e domiciliado em
lugar incerto e não sabido, por ordem da Exma. Sra.
Raquel Agreli Melo, MM.ª Juíza da Segunda Vara
de Família e Sucessões da Comarca de
Uberaba-MG, CITE-SE O REQUERIDO
WIRANDER ALVES, ACIMA QUALIFICADO,
PARA CONTESTAR O PEDIDO, CASO QUEIRA,
NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS, CIENTE DE
QUE A NÃO CONTESTAÇÃO IMPLICARÁ EM
REVELIA, CONSIDERANDO-SE
VERDADEIROS OS FATOS RELATADOS PELA
PARTE AUTORA NA INICIAL, nos termos do
despacho de Num. 3129941567. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Uberaba-MG, por mim,
Moisés Laert Pinto Terceiro, Oficial de Apoio
Judicial, matrícula 023567-1, que o digitei, indo
eletronicamente assinado pela Gerente da Secretaria,
em substituição legal, Gláucia Aparecida de
Oliveira. Raquel Agreli Melo, Juíza de Direito da 2ª
Vara de Família e Sucessões. Advogada: Dra.
PATRÍCIA TEODORA DA SILVA, OAB-MG
117.396.

JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE UBERABA-MG - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE INTIMAÇÃO -PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS - O Dr. Fabiano Garcia
Veronez, MMº. Juiz de Direito da Segunda Vara
Criminal, Comarca de Uberaba, Estado de Minas
Gerais, na forma da Lei, etc, faz saber a todos
quantos o presente edital virem ou dele tiverem
notícias que por este Juízo tramita os autos
701.21.350.314-0 em desfavor do requerido: T. L. F.
de M., nascido aos 14/10/1980, natural de
Uberaba/MG, filho de José Geraldo de Medeiros e
Joana D'arc Ferreira de Medeiros, referente ao
pedido de medidas protetivas requerida pela

ofendida J. D. F. de M., nascida em 15/09/1951,
natural de Uberaba/MG, filha de Antonio Ferreira da
Silva e Maria Antonia Ferreira, com fundamento no
art. 12, III da Lei 11.340/06. E constando dos autos
que o requerido encontra-se em lugar incerto e não
sabido, é o presente edital que, afixado em lugar
público e de costume neste Fórum, servirá para
intimar T. L. F. de M., de que foram deferidas as
seguintes medidas protetivas em favor da ofendida:
1) proibição do requerido de aproximar-se, bem
como de manter contato, por qualquer meio de
comunicação, devendo manter distância mínima de
200 metros da ofendida, de seus familiares e
testemunhas; 2) proibição do agressor de frequentar
determinados lugares, a fim de preservar a
integridade física e psicológica das vítimas, a
exemplo do local de trabalho da vítima, de bares,
restaurantes ou locais onde se comercializam
bebidas alcoólicas; 3) suspensão da posse do porte
de eventual arma. Fica o requerido advertido
expressamente de que o descumprimento de
quaisquer condições impostas pode levar a
consequências mais severas, inclusive a decretação
de sua prisão preventiva, nos termos da Lei Maria da
Penha. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca
de Uberaba, Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio
de 2021. Eu, , Janaina da Silveira Silva, Oficial de
Apoio Judicial, o digitei. Fabiano Garcia Veronez -
Juiz de Direito

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) MARIA
APARECIDA PAIVA OLIVEIRA AMARAL, CPF
nº 292.829.968-83. FINALIDADE: pagar ou
justificar a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 391,66, calculadas em
JUL/2019, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.17.005.790-8 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) JOSÉ SOUZA
LEITE, CPF nº 062.906.848-84. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 389,50,
calculadas em AGO/2017, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.14.025.635-8 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) ADEMIR
FÁTIMA ARAUJO, CPF nº 548.315.806-78.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
374,20, calculadas em JUN/2018, devidos nos autos

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 27 de maio de 2021

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 99/2021 Página: 78 de 89



da Execução Fiscal nº 701.16.002.716-8 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) SALES
TRANSPORTES E
COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº10.351.541/0001-18.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
370,00, calculadas em JAN/2018, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.14.027.663-8 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) MARIA PAULA
SILVEIRA
MARTINS VINHAL, CPF nº 045.420.996-79.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
498,20, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.09.292.997-8 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) DIVINA
APARECIDA FERNANDES, CPF nº
812.528.896-15. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 449,70, calculadas em
JAN/2021, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.10.038.383-
8 que lhe move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em
trâmite pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na

forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) WEVERTON
REIS BATISTA SILVA, CPF nº 075.427.096-31.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
404,57, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.011.947-8 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) EDINEY LUCAS
BARBOSA, CPF nº 719.264.616-49.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
698,97, calculadas em ABR/2018, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.15.005.990-8 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) GIOVANA
CATARINA DOS
REIS SILVA, CPF nº 081.237.686-21.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
463,06, calculadas em OUT/2019, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.10.038.585-8 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) AENDER
FABIANO M. CARNEIRO, CPF nº
059.890.806-46. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 429,84, calculadas em
AGO/2020, devidos nos autos da Execução Fiscal nº

701.16.011.278-8 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) AENDER
FABIANO M. CARNEIRO, CPF nº
059.890.806-46. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 429,84, calculadas em
AGO/2020, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.16.011.278-8 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) LUCIMAR
FURTADO DE
OLIVEIRA, CPF nº 425. 69.131-49. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 429,90,
calculadas em JAN/2021, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.17.005.219-8 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) DEDETIZADORA
HIG OLIV E PRATA LTDA, CNPJ nº
00.778.859/0001-26. FINALIDADE: pagar ou
justificar a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 433,60, calculadas em
OUT/2018, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.09.292.313-8 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
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Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) APARECIDO
MARQUES, CPF nº 191.017.836-53.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
374,20, calculadas em JUL/2018, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.17.004.272-8 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) HÉLIO DOS
REIS, CPF nº 211.753.576-34. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 429,84,
calculadas em AGO/2020, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.16.009.492-9 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) PAULO
ROBERTO TOMÉ, CPF nº 320.506.746-00.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
413,48, calculadas em FEV/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.15.007.663-9 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) SÉRGIO PAULO
DE CARVALHO GIACULI, CPF nº
724.999.746-72. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 391,66, calculadas em
FEV/2019, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.14.021.731-9 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15

(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) JOSIAS DE
OLIVEIRA, CPF nº 687.861.318-34.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
413,48, calculadas em JUN/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.016.242-9 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) JOSIAS DE
OLIVEIRA, CPF nº 687.861.318-34.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
413,48, calculadas em JUN/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.016.242-9 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) JULIANA
MARTINS NOGUEIRA, CPF nº 013.715.356-20.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
391,66, calculadas em JUL/2019, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.032.416-9 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) MARIA MIRTES

DE FREITAS DOS SANTOS, CPF nº
427.742.506-25. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 424,08, calculadas em
SET/2019, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.11.039.135-9 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) IGREJA
EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CNPJ
nº 59.162.313/0001-99. FINALIDADE: pagar ou
justificar a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 429,84, calculadas em
SET/2020, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.16.010.730-9 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) MARIA DE
OLIVEIRA MARQUES, CPF nº 025.843.126-11.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
455,10, calculadas em JAN/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.000.978-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) LUIZ ANGELO
GUARDIERO, CPF nº 449.373.776-04.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
481,84, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.002.699-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
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o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) MARIA ALICE
PIRES DE PAIVA, CPF nº 406.321.996-87.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
489,88, calculadas em JAN/2021, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.011.038-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) GLEISSON
FRANCISCO SILVA, CPF nº 452.605.916- 5.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
401,80, calculadas em JAN/2018, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.008.309-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) CARLA BENTO
DOS REIS, CPF nº 035.291.406-86. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 394,00,
calculadas em ABR/2018, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.16.011.255-6 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) GLÁUCIA
CASSIANO DE
ASSIS, CPF nº 074.542.486-40; DIOGO
CASSIANO DE ASSIS, CPF n° 068.339.196-82;
IVONE ANDRADE CASSIANO, CPF n°
069.696.256-05 e GRAZIELA CASSIANO DE

ASSIS, CPF n° 102.681.296-81. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 534,46,
calculadas em AGO/2019, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.10.035.446-6 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) SILVIO
FRANCISCO SILVA, CPF nº 086.874.636-34.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
428,32, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.17.019.359-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) WALTER
MONTEIRO, CPF nº 061.039.876-87 e MARIA
DOS SANTOS MONTEIRO, CPF n°
416.894.966-49. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 404,57, calculadas em
AGO/2020, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.14.028.480-6 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) ROBERTO
ANTONIO BISINOTO, CPF nº 212.477.816-15.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
374,20, calculadas em JUL/2018, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.008.502-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,

1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) SONIA MARIA
PROVAZI DE OLIVEIRA, CPF nº 452.423.566-34.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
438,75, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.17.007.969-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) EDSON SOARES
DE MELO, CPF nº 503.298.716-68. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 391,66,
calculadas em ABR/2019, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.16.014.485-6 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) COVS
REPRESENTAÇÕES
LTDA, CNPJ nº 04.712.003/0001/0001-09;
CLAYTON CARLOS VIEIRA
DA SILVA, CPF n° 630.095.106-59 e CLARINDA
APARECIDA FORNAZIER, CPF n°
446.758.106-59. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 716,76, calculadas em
FEV/2020, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.11.040.135-6 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) FABIANA
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FERREIRA RODRIGUES, CPF nº 060.493.746-60.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
455,17, calculadas em JAN/2021, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.011.104-6 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) LUZIA
BERNARDES DOS
SANTOS, CPF nº 965.324.086-20. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 447,66,
calculadas em SET/2020, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.16.002.680-6 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) ESPÓLIO DE
LEONIDIA
MOREIRA TOSTA, CPF nº 144.784.806-30 e
JACQUELINE CARVALHO
SOARES, CPF n° 640.525.756-87. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 404,57,
calculadas em FEV/2020, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.17.005.890-6 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) LUIZ CARLOS
TAVARES, CPF nº 061.736.406-00.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
516,02, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.09.291.291-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e

protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) EDISON
BAPTISTA DE GODOY, CPF nº 036.247.146-00;
CARLOS ALBERTO GODOY, CPF n°
340.822.986-49; EDILSON ROBERTO DE
GODOY, CPF n° 548.116.786-72; EDISON
BATISTA GODOI FILHO, CPF n° 459.757.446-87
e EDNA DE GODOY MARÇAL, CPF n°
928.423.216-34. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 510,66, calculadas em
AGO/2019, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.16.020.966-7 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) LUIZ CANDIDO
DA SILVA, CPF nº 341.263.846-34.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
464,02, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.009.600-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) ERIKA
FERREIRA DE MENEZES, CPF nº
012.149.306-70. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 516,02, calculadas em
AGO/2020, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.12.045.481-7 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) RENATO CÉSAR
SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ nº
02.938.402/0001-67; HÉLIO FRANCISCO SILVA,
CPF n° 082.482.496-20 e RENATO CÉSAR
SILVA, CPF n° 756.050.076-53. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 413,20,
calculadas em ABR/2018, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.15.037.996-7 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) VALÉRIA
CANDIDA DA
SILVA, CPF nº 012.794.956-93. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 472,83,
calculadas em AGO/2020, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.16.003.113-7 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) JOSÉ PEREIRA
DE SOUZA, CPF nº 580.226.356-34.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
455,11, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.09.293.092-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) EDSON LUCAS
EVANGELISTA, CPF nº 111.769.546-87.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
480,38, calculadas em AGO/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.99.003.494-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
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pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) ANGELO
BONISATTO JÚNIOR, CPF nº 452.672.946-91.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
391,66, calculadas em JUN/2019, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.09.293.563-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) ANA PAULA
ALEMI CAPUCCI, CPF nº 023.668.926-33;
ADRIANO ALEMI CAPUCCI, CPF
038.589.926-23; ALESSANDRO ALEMI
CAPUCCI, CPF 036.793.826-00 e ALESSANDRO
HENRIQUE ALEMI CAPUCCI, CPF
118.313.056-23. FINALIDADE: pagar ou justificar
a impossibilidade do pagamento das custas
processuais, no valor de r$ 523,47, calculadas em
AGO/2020, devidos nos autos da Execução Fiscal nº
701.17.005.724-7 que lhe move o MUNICÍPIO DE
UBERABA, em trâmite pelo Juízo e Secretaria da
Vara Empresarial, Execuções Fiscais e Registros
Públicos da Comarca de Uberaba-MG; PRAZO: 15
(quinze) dias, sob pena de multa, além de inscrição
em dívida ativa e protesto extrajudicial. SEDE DO
JUÍZO: Vara Empresarial, de Execuções Fiscais e de
Registros Públicos da Comarca de Uberaba, Rua
Maranhão, 1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para
constar digitei o presente Edital, que será publicado
e afixado na forma da lei. Eu, Eduardo Felipe
Garcia, Gerente de Secretaria, o digitei e subscrevo.
Uberaba/MG, 18 de maio de 2021. (o) . João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) PATRICIA
RAMOS, CPF nº 043.186.106-40. FINALIDADE:
pagar ou justificar a impossibilidade do pagamento
das custas processuais, no valor de r$ 429,84,
calculadas em AGO/2020, devidos nos autos da
Execução Fiscal nº 701.17.009.294-7 que lhe move
o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite pelo
Juízo e Secretaria da Vara Empresarial, Execuções
Fiscais e Registros Públicos da Comarca de
Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob pena
de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de

Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) REGINA COELI
SILVA LEDIC, CPF nº 496.455.766-30.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
399,64, calculadas em JUL/2017, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.11.038.504-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) ADRIANA
RODRIGUES, CPF nº 263.226.228-38 e MILTON
FLÁVIO DA SILVA, CPF 928.152.866-53.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
391,66, calculadas em ABR/2019, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.009.836-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) NILSON
CARLOS SCARPELINI, CPF nº 081.625.928-30.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
391,66, calculadas em AGO/2019, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.14.021.911-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) DONIZETE
BATISTA ROSE, CPF nº 893.537.066-53.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
474,39, calculadas em JUL/2020, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.14.028.446-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite

pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) NILTON DA
SILVA SIMÃO, CPF nº 005.549.786-10 e MOISÉS
AUGUSTO DA SILVA, CPF 449.430.406-91.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
452,17, calculadas em MAR/2020, devidos nos
autos da Execução Fiscal nº 701.17.005.781-7 que
lhe move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em
trâmite pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE VINTE (20)
DIAS DO(A) EXECUTADO(A) LUIS
FERNANDO PEREIRA, CPF nº 040.226.696-08 e
KEILA ARAUJO PEREIRA, CPF 052.382.336-39.
FINALIDADE: pagar ou justificar a impossibilidade
do pagamento das custas processuais, no valor de r$
354,40, calculadas em SET/2018, devidos nos autos
da Execução Fiscal nº 701.16.010.712-7 que lhe
move o MUNICÍPIO DE UBERABA, em trâmite
pelo Juízo e Secretaria da Vara Empresarial,
Execuções Fiscais e Registros Públicos da Comarca
de Uberaba-MG; PRAZO: 15 (quinze) dias, sob
pena de multa, além de inscrição em dívida ativa e
protesto extrajudicial. SEDE DO JUÍZO: Vara
Empresarial, de Execuções Fiscais e de Registros
Públicos da Comarca de Uberaba, Rua Maranhão,
1580 Santa Maria, Uberaba/MG. Para constar digitei
o presente Edital, que será publicado e afixado na
forma da lei. Eu, Eduardo Felipe Garcia, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevo. Uberaba/MG, 18 de
maio de 2021. (o) . João Rodrigues dos Santos
Neto, Juiz de Direito.

JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE UBERABA-MINAS GERAIS.
EDITAL DE INTIMAÇÃO -(JUSTIÇA
GRATUITA)
PRAZO 30 DIAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Processo n. 701.19.010.442-5
Art. 155 CP
Edital de citação do(a) acusado(a) GUILHERME
MARTINS DOS REIS, filho de Eduardo Carvalho
dos Reis e Juliana Martins, ATUALMENTE EM
LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO.

RICARDO CAVALCANTE MOTTA - Juiz de
Direito de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca
de Uberaba-MG, na forma da lei, etc.....
Faz saber aos que virem o presente Edital ou dele

tiverem notícia que, por este Juízo e pela Secretaria
da 1ª Vara Criminal desta Comarca, tem andamento
um processo movido pela Justiça pública contra o
réu, por crime praticado nesta Comarca, pelo qual
foi denunciado(a) pelo Dr. Promotor de Justiça
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como incurso nas iras do artigo acima que, por este
Juízo, cita-se o(a) acusado(a) acima designado(a), de
todos os termos da denúncia para que, no PRAZO
10 (DEZ) DIAS, APRESENTE RESPOSTA À
ACUSAÇÃO, por advogado, nos termos do art. 396,
do CPP - nova redação dada pela Lei 11.719/2008,
ciente de que, ao contrário, terá defensor nomeado e,
se for o caso com honorários arbitrados pelo Juízo.
E, constando dos autos do processo que o réu acima
referido esta atualmente em lugar ignorado, incerto e
não sabido, mandou, na melhor forma de direito,
passar o presente edital pelo qual cita para
apresentar resposta à acusação. E, para
conhecimento de todos, será este publicado pelo
"Diário Judiciário Eletrônico" e afixado no saguão
do Fórum desta cidade. Uberaba, 26 de maio de
2021. Eu, , Jean Silva, OAJ, o digitei.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 15 (quinze) dias JUSTIÇA
GRATUITA - AUTOS nº 701.15.002.808-5 O
Exmo. Sr. Dr. STEFANO RENATO RAYMUNDO,
MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal, na forma
da lei, etc# FAZ SABER aos acusados EDISON
ANDRES BEDOYA ESCOBAR, nascido aos
12/01/1986, estrangeiro-Colombia, filho de Oscar de
Jesus Bedoya Blandon e Maria Nubia Escobar
Bermudez; JOSÉ ALEJANDRO BEDOYA RUIZ,
nascido aos 14/12/1987, estrangeiro-Colombia, filho
de Alivio Bedoya Guartas e Mirian Ruiz Gonzales;
JOHN ALEXANDER BEDOYA RUIZ, nascido aos
25/07/1981, filho de José Alirio Bedoya e Mirian
Ruiz Gonzales e OSCAR ZULUANA SERNA,
nascido aos 18/09/1969, estrangeiro-Colombia, filho
de Gilberto Zuluana Restrepo e Amanda Serna
Botero, atualmente em local incerto e não sabido,
denunciado(s) como incurso(s) nas sanções do artigo
288, Caput, c/c 29, ambos do Código Penal, no
PRAZO DE DEZ (10) DIAS, RESPONDER À
ACUSAÇÃO, por advogado, nos termos do artigo
288 do Código Penal, oportunidade em que, em sua
DEFESA, poderá arguir preliminares e alegar tudo a
seu interesse, oferecendo documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação, quando necessário. E, para que
chegue ao conhecimento de todos e, principalmente
das intimadas em questão, mandei expedir o
presente, que será publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade de Uberaba/MG, aos 26 de
maio de 2021.

Eu,________ Carolina T. R. Borges Ferreira,
Gerente de Secretaria, digitei-o e subscrevo.
Ass,____________STEFANO RENATO
RAYMUNDO, MMº Juiz de Direito da 3ª Vara
Criminal.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15
(quinze) dias - JUSTIÇA GRATUITA - AUTOS nº
70120.009.023-4 O Exmo. Sr. Dr. STEFANO
RENATO RAYMUNDO, MMº Juiz de Direito da 3ª
Vara Criminal, na forma da lei, etc# FAZ SABER o
acusado JOÃO VITOR DE LIMA ALVES,
brasileiro, nascido em 17/02/2001, natural de
Uberaba/MG, filho de Andrea de Lima Pereira e
José dos Reis Alves, atualmente em local incerto e
não sabido, que nos autos acima identificado foi
proferida sentença em que foi julgada procedente a
pretensão punitiva estatal para CONDENAR o(s)
acusado(s) JOÃO VITOR DE LIMA ALVES como
incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II do
Código Penal c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90,
em concurso formal de crimes. E achando-se a(s)
referida(s) parte(s) em lugar incerto e não sabido, é o
presente com o prazo de 60 (sessenta) dias, após a
publicação deste, para intimá-las da referida decisão.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e,
principalmente das intimadas em questão, mandei
expedir o presente, que será publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Uberaba/MG,
aos 26 de maio de 2021. Eu,________ Carolina T.
R. Borges Ferreira, Gerente de Secretaria, digitei-o e

subscrevo. Ass, ____________ STEFANO
RENATO RAYMUNDO, MMº Juiz de Direito da 3ª
Vara Criminal.

COMARCA DE UBERABA/MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - JUSTIÇA
GRATUITA - AUTOS nº 701.08.246.980-3 O
Exmo. Sr. Dr. STEFANO RENATO RAYMUNDO,
MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal, na forma
da lei, etc# FAZ SABER à vítima LAUANNE
CRISTINA RAMALHO, brasileira, natural de
Uberaba, nascido aos 07/10/1988, filha de Wagner
Ramalho e Marina de Fátima Machado, atualmente
em local incerto e não sabido, que nos autos acima
identificado foi proferida sentença em que foi
julgada PROCEDENTE A DENÚNCIA para
CONDENAR MESSIAS MARUAN FERREIRA
como incursos nas sanções do artigo 155, caput, do
Código Penal. à pena de 01 (UM) ANO DE
RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, E
achando-se a(s) referida(s) vítima(s) acima em lugar
incerto e não sabido, é o presente com o prazo de 60
(sessenta) dias, após a publicação deste, para
intimá-los da referida decisão. E, para que chegue ao
conhecimento de todos e, principalmente das
intimadas em questão, mandei expedir o presente,
que será publicado na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Uberaba/MG, aos 26 de maio de
2021. Eu,________ Carolina T. R. Borges Ferreira.
Ass: _______________STEFANO RENATO
RAYMUNDO, MMº Juiz de Direito da 3ª Vara
Criminal.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE UBERABA - MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO DE
VINTE (20) DIAS - O Exmo. Sr. Dr. SIDNEI
PONCE, MM. Juiz de Direito da 3ª VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES, em exercício de seu
cargo, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo de Direito
e Secretaria da 3ª Vara de Família e Sucessões
tramitam os autos de nº 5022872-20.2020.8.13.0701,
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
requerida por RENATO BATISTA LINO
MANZAN contra MATEUS APARECIDO DE
LIMA, e por este, que será publicado e afixado na
forma da lei, CITA o requerido, MATEUS
APARECIDO DE LIMA, brasileiro, portador do RG
nº MG-21.842.226 e CPF nº 702.576.176-12, filho
de Reinaldo de Lima e Ana Aparecida da Silva,
atualmente residente e domiciliado em local incerto
e não sabido, pelo inteiro teor da petição inicial da
referida ação, através da qual o autor pretende que
seja julgada procedente a ação, decretando-se a
dissolução da união estável, cientificando-o de que
dispõe do prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao
prazo estipulado neste edital para CONTESTAR a
supramencionada ação, sob pena de não o fazendo
serão presumidos como verdadeiros e aceitos os
fatos articulados pelo autor na inicial. E para que
chegue ao conhecimento do requerido e o mesmo
não possa alegar ignorância, é expedido o presente
edital. Será nomeado curador especial em caso de
revelia, nos termos do artigo 257 do CPC.
Advogados: Amanda Sarmento Lenza - OAB/MG
173.088 e OUTROS. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Uberaba, Estado de Minas Gerais, aos
26 de maio de 2021, por mim,(a) João de Araujo
Souza Neto, Escrivão Judicial substituto, que o
digitei e subscrevo, indo devidamente
assinado.(a)SIDNEI PONCE, MM. Juiz de Direito,
assinado eletronicamente.

EDITAL DE 1° e 2° LEILÃO E INTIMAÇÃO DE
ALIENAÇÃO JUDICIAL (CONFORME LEI N°
13.105/2015). PROCESSO:
5010377-41.2020.813.0701 - r VARA CINTEL DE
UBERABA, ORIUNDA DO PROCESSO DE N°
0000005-69.2014.002.0573 QUE TRAMITA NA
UBERABA/MG. Requerente: T.R.P. Requerido:

N.A.P. Comarca faz ciência aos interessados e,
principalmente, aos executados/devedores, que no
processo indicado venderá os bens discriminados,
pelo maior lance, em LEILÃO PÚBLICO a ser
realizado iaor melo eletrônicoJ2Dline).; Em 1°
leilão, no dia 07/06/2021 às 10:00 e em 2° leilão
07/06/2021 às 10:15 ambas realizadas através da
plataforma eletrônica. Em primeiro leilão os bens
não poderão ser vendidos por valor inferior ao da
avaliação. Caso o bem não seja arrematado, em
primeiro leilão, por valor igual ou superior ao valor
da avaliação, será realizado segundo leilão, na data
indicada, quando serão aceitos lances em valor
inferior ao da avaliação, desprezando-se o preço vil
(conforme art. 891, parágrafo único, da Lei 1
3.105/2015). Se não houver expediente forense na
datai designada.; o leilão,scii riálilado.ho primeiro
dia útil subsequente, no mesmo horário e local. O
Leilão será realizado na(s) data(s) acima
mencionada(s). Não havendo licitantes na(s) data(s)
indicada(s) fica redesignado leilão para as seguintes
datas de forma (online) 1° leilão 05/07/2021 10:00 e
2° leilão 05/07/2021 10:15; 1° leilão 05/08/2021
10:00 e2° leilão 05/08/2021 10:15; 1° leilão
08/09/2021 10:00 e 2° leilão 08/09/2021 10:15; 1°
leilão 05/10/2021 10:00 e 2° leilão 05/10/2021
10:15: 1° leilão 05/11/2021 10:00 e 2° leilão
05/11/2021 10:15; 1° leilão 06/12/2021 10:00 e 2°
leilão 06/12/20214i0:15T satàvã dá 'Platafàiiha
elétriânica. BEM(NS): 1/5 de uma Casa com área
total de 78,00m2, Alameda Dourada, 384,
Residencial Parque Grande Horizonte, Uberaba MG,
MATRÍCULA 28491 CRI de Uberaba/MG.
DESCRIÇÃO: Trata-se de uma 1/5 de uma unidade
residencial, com área total de construção privativa
de 78,00m2 (inexistindo área construída comum)
composta por alpendre, sala com piso frio e laje,
dois quartos, banheiro revestido até o teto, uma
cozinha e revestimento até o teto, telhas de etermit,
com pia embutida, um g , 4 , I quintal com
lavanderia e tanque embutido, uma garagem, um
corredor pequeno de pedestre, cerca elétrica, alarme
e câmera. Avaliado em 24/01/2017 em R$24.000,00
(vinte quatro mil reais). LANCE MÍNIMO EM
PRIMEIRO LEILÃO ATUALIZADO: R$
28.462,40 (Vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta
e dois reais e quarenta centavos) atualizado em
04/05/2021. Lance mínimo em segundo leilão 60%
da avaliação: R$ 17.077,44 (Dezessete mil, setenta e
sete reais e quarenta e quatro centavos); ÔNUS:
Av-01/28491 - Usufruto ,Vitalício, em favor, de
LAlejcles de ?aula. R-03-28491 - Penhora nos autos
n°0020573-76.2014.813.0569 1° Vara da Comarca
de Sacramento/MG. R-04-28491 -Penhor anos autos
n° 0569.13.000647-5 2° Vara do Juízo de Direito da
Comarca de Sacramento/MG. DEPOSITÁRIO:
NÃO HÁ INFORMAÇÕES. FORMAS E
CONDICÕES DE PAGAMENTO: Será 'sempre
considerado vencedor o maior lance ofertado. a) à
VISTA: Ao optar pelo pagamento à vista do valor do
lance, o arrematante deverá efetuar mediante guia
judicial, no prazo de 1(um) dia, contado da data do
leilão, lo # pagarliento-da. illitegialtdade#tdo valor
do lance. Alternativamente, poderá o arrematante
pagar o valor mínimo equivalente a 25% do valor da
arrematação, devendo pagar o valor remanescente no
prazo máximo de 5 dias, cujo montante deverá ser
garantido por fiança/caução bancária em valor
equivalente ou maior que o montante a ser garantido.
Nesta hipótese, o valor a ser pago, em uma única
parcela, no prazo máximo de 5 dias, deverá ser
quitado mediante depósito judicial vinculado ao
processo g que se refere o bem arrematado. 1 '10 i'lr
, ,1 Deixando o arrematante de depositar o valor
remanescente no prazo de 15 dias, sera imposta á
penalidade previSta no art. 897 da Lei 13.105/2015,
sem prejuízo das demais penalidades previstas em
lei ou no presente edital. B): Uma vez efetuados os
pagamentos, o arrematante, dentro do prazo de 01
(um) dia acima previsto, deverá enviar os
comprovantes para o leiloeiro, via e-mail
leiloesmg@leiloesmg.com.br, ou qualquer outro
meio hábil e inequívoco, para que o leiloeiro possa
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fazer a juntada dos comprovantes aos autos. Na
arrematação mediante lance online, p auto de
arrematação será assinado pelo Exmo. Juiz apenas
após a comprovação efetiva do pagamento integral
do valor da arrematação (ou da entrada/sinal, ser for
o caso) e da taxa de comissão do leiloeiro, ficando
dispensada, nesta hipótese, a assinatura do
arrematante no referido auto. Caso a arrematação
seja efetuada mediante o pagamento parcelado de
parte do valor, ficando o bem como garantia de
pagamento, o arrematante fica obrigado a realizar
todo e qualquer ato, bem como a arcar com os
custos, que se fizerem necessários (principalmente
assinar eventuais documentos) para:a
anotação/registro dalgarantia. Caso o arrematante
não
honre com o valor do lance no prazo e condições
previstas no edital, o lance será considerado
inválido, ficando o
' arrematante sujeito às penalidades previstas em lei
e no edital. Na hipótese de o arrematante não
honrar,o pagamento, serão
sucessivamente chamados os demais arrematantes,
pela ordem dos lances ofertados (do tiori para o
menor), os quais terão
mesmo prazo e condições acima para honrar o valor
do lance ofertado, sendo descartados todos os lances
em valor
inferior ao mínimo previsto no edital. LANCES
PELA INTERNET: Os interessados em participar do
leilão poderão dar
lances pela intemet, através da plataforma eletrônica,
para tanto.deverão ser observadas e cumpridas as
regras indicadas no
referido site, não podendo, posteriormente, sob
qualquer hipótese, alegar desconhecimento. Na
modalidade Internet (online)
interessado deve efetuar cadastro prévio no referido
site para januência 4s, regras de parricipgção
dispostas e obtenção de
"login" e "senha", os quais possibilitarão a
realização de lances em conformidade com as
disposições neste edital. Os lances
oferecidos pela internet não garantem direitos ao
participante em recusa do leiloeiro, por qualquer
ocorrência, tais como,
quedas ou falhas no sistema de conexão de intemet,
linha telefôhica'ou quaisquer outras ocorrências,
posto que a internet e
site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta.
Ao optar por esta forma de participação no leilão, o
interessado assume
os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades
técnicas, não ericro'cabibiell qUalquer râcla'inação 'a
esse respeito. TAXA
DE LEILÃO: Em caso de arrematação, 5% sobre o
valor da arrematação, bem como despesa
administrativa no valor de
R$147,30 (cento e quarenta e sete reais e trinta
centavos) a serem pagas pelo arrematante. Em caso
de adjudicação, 2%
sobre o valor atualizado do bem adjudicado, a ser
paga pelo adjudicante. Em caso de remição ou
acordo, 2% sobre o valor
atualizado do bem, a ser pago pelo executado. Na
hipótese do bem ser arrematado, pelo exequente,
será devida a comissão
no percentual de 5% sobre o valor da arrematação
para bens imóveis. A dOrnissão dev. ér ser
integralmente paga no ato da
arrematação, adjudicação, remição ou acordo.
INFORMAÇÕES: através da plataforma eletrônica
ou pelo e-mail
leiloesmg@leiloesmg.com.br ou pelos telefones (37)
3242-2218, (37) 9-9862-5653 CONDIÇÕES
GERAIS: Aperfeiçoada
a arrematação será expedida a carta de arrematação
e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado
de imissão na
posse. Os bens serão entregues nas condições em
que se encontram, inexistindo, qualqu9. espécie de
garantia. A venda dos
bens imóveis será sempre considerada ad corpus,

sendo que eventuais medidas constantes neste edital
serão meramente
enunciativas. Em caso de arrematação de bem
móvel, fica ao encargo do arrematante a retirada e
transporte do bem do local
onde o mesmo se encontra. Em caso de arrematação
ou adjudicação de bem imóvel, caberá ao
arrematante tomar as
providências e arcar com os custos da desocupação
do bem, caso o mesmo esteja ocupado. Caberá ao
arrematante arcar
com todos os custos para eventual regularização do
bem arrematadO., Cabera ao arrematante.artar com
todos os ,custos da
arrematação, inclusive para a expedição da
respectiva carta de arrematação, se houver. Caberá
ao arrematante tomar todas
as providências e arcar com todos os custos para a
transferência do bem junto aos órgãos competentes.
Caberá ao
arrematante arcar com todos os tributos
eventualmente incidentes Sobre a arrematação e
transferência do bem, inclusive,
mas não somente, ICMS, ITBI, IRPF ou IRPJ, taxas
de transferência, dentre outros. a assinatura do
leiloeiro na certidão
positiva suprirá a prevista para o auto de
arrematação. Se houve!' desiStência'ai3M a
arremktá4ão,caberá à arrematante multa
de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do
lance, em favor do exequente. O executado não
poderá impedir o
leiloeiro e ou representante legal de vistoriar e
fotografar o(s) bem(ns) constrito(s), ficando desde já
advertido de que a
obstrução ou impedimento constitui crime (Art.330
do Código Penal). O leiloeiro, por ocasião do leilão,
fica, desde já,
desobrigado a efetuar a leitura do presente edital, o
qual se presume seja de conhecimento de todos os
interessados. Ficam,
desde já, intimadas as partes, os coproprietários, os
interessados e, principalmente, os executados,
credores
hipotecários ou credores fiduciários, bem como os
respectivos cônjuges, se casados forem.
REQUERENTE: T.R.P.;
ADVOGADO DO AUTOR: MICHELLE NAME
DOS SANTOS 13RIGAGAO; REQUERIDO:
N.A.P. Caso o exequente
e/ou executada não sejam notificados, cientificados
e/ou intimados por qualquer razão, da data do leilão
e, das datas prémarcadas
em que poderão ser realizados novos leilões, caso
não haja incitantes, yaleráno presente .como edital
de intimação
de leilão conforme Art 889§ Único Novo CPC. O
Leiloeiro Público Oficial não se enquadra na
condição de fomecedor,
intermediário, ou comerciante, sendo mero
mandatário, ficando assim eximido de eventuais
responsabilidades por
vícios/defeitos ocultos ou não, no bem alienado,
como também, por: reembolsos, indenizações,
trocas, consertos e
ii , compensações financeiras de qualquer hipótese,
nos termos do art. 663, do Código Civil Brasileiro.
Este edital está em
conformidade com a resolução n° 236 de 13/07/2016
do CNJ.

UBERLÂNDIA

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
- PRAZO DE TRINTA (30) DIAS . O DR.
ALEXANDRE MAGNO MENDES DO VALLE,,
Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e
Autarquias da Comarca de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, FAZ SABER que por parte da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS, autos no 0702.08.420693-8, foi proposta
Ação de Execução Fiscal, na qual a Exequente

alega, em síntese, que é credora do Executado
FLÁVIA NEVES SILVA (CPF: 866.340.546-49).
Nele, em sentença de fl. 26, o executado foi
condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais e como o mesmo encontra-se em lugar
incerto, pelo presente Edital, que será publicado na
forma da Lei, INTIMO a Executada FLÁVIA
NEVES SILVA (CPF: 866.340.546-49), para efetuar
o pagamento das custas finais do processo, no valor
de R$ 515,16 (quinhentos e quinze reais e dezesseis
centavos), juntando aos autos o respectivo
comprovante de quitação, no prazo de 15 dias, sob
pena de inscrição do débito, acrescido de multa de
10%, em dívida ativa e de registro no Cadastro
Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais -
CADIN-MG e do protesto extrajudicial da certidão
de dívida ativa, pela Advocacia Geral do Estado -
AGE. Dado e passado nesta cidade de
Uberlândia-MG, aos 26 de Maio de 2021. Eu,
Luciene Rodrigues Soares, Gerente de Secretaria, o
digitei e subscrevi. DR. ALEXANDRE MAGNO
MENDES DO VALLE, Juiz de Direito da 3a Vara
de Fazenda Pública e Autarquias, o assina.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG, TERCEIRA
VARA CRIMINAL. EDITAL DE INTIMAÇÃO
DA SENTENÇA. PRAZO 60 DIAS, JUSTIÇA
GRATUITA. PROCESSO Nº 702181.037.111. O
Dr. ROBSON LUIZ ROSA LIMA MM. Juiz de
Direito auxiliar na Terceira Vara Criminal desta
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente o(a)(s) vítima (s), RICARDO DIAS
ROCHA DO NASCIMENTO, filho de Nilva Dias
de Azevedo Rocha e Rodrigo Valério do
Nascimento, nascido em 04/07/1995, atualmente
com endereço incerto e não sabido, INTIMA-O (A)
da r. Sentença proferida nos autos em epígrafe, em
que o(a)(s) re(u)(s) ANTONY JOSÉ DE SOUZA
ROSA foi Absolvido, nos termos do art. 386, III do
CPP, dos crimes previstos os art. 155, § 4º, I caput,
c/c 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos
do CP. Constando dos autos que a vítima
encontra(m)-se em lugar incerto e não sabido,
mandou passar o presente Edital, que será fixado em
lugar público de costume, com a finalidade de
INTIMAR da Sentença proferida nos autos, dentre o
prazo legal de 90 (NOVENTA) dias, sendo certo que
o de Apelação correrá após o término do fixado pelo
Edital, ou se, no curso deste, for feita intimação por
qualquer outra forma estabelecida pelo Código de
Processo Penal Vigente. DADO e PASSADO nesta
cidade de Uberlândia, aos 26 de maio de 2021. Eu,
_________, Oficiala de Apoio Judicial, o digitei e
subscrevi.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG, TERCEIRA
VARA CRIMINAL. EDITAL DE CITAÇÃO
PARA RESPONDER A ACUSAÇÃO POR
ESCRITO. JUSTIÇA GRATUITA. PRAZO DE 15
DIAS. PROCESSO Nº 702190427964. O Dr.
ROBSON LUIZ ROSA LIMA, MM. Juiz de Direito
em substituição na Terceira Vara Criminal desta
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente o(a)(s) ré(u)(s), DEBORA EVELYN
COSTA DE OLIVEIRA, filho(a) de Delia Leite
Costa e Elias Caetano de Oliveira, nascido em
13/11/1995, atualmente encontrando-o(as) em lugar
incerto e não sabido, foi(ram) denunciado(a)(s) por
constar que no dia 05 de junho de 2018, por volta
das 18h, no leito da rodovia BR 452, na altura do
KM 211, nessa comarca, em comunhão de esforços
e com desígnio de vontades, utilizando-se ainda de
documentos públicos falsificados, os denunciados
foram presos em flagrante delito na pose, condução
e uso do veículo Ford Fiesta, placa NRN-8950, que
sabiam ser produto de crime anterior. Estando desta
forma, incurso(s) nas sanções do(s) art. (s) 180,
caput, c/c art.307, c/c art.28 caput, da Lei 11343/06.
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Constando dos autos que o réu encontra-se em lugar
incerto e não sabido, mandou passar o presente
Edital, que será fixado em lugar público de costume,
pelo qual, CITA-o para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 dias, através de advogado,
oportunidade em que poderão arguir preliminares e
alegarem tudo o que interessa à sua defesa (oferecer
documentos, justificações, especificar provas e
arrolar testemunhas); tudo de acordo com a Lei
11719/2008. DADO e PASSADO nesta cidade de
Uberlândia, Palácio da Justiça Rondon Pacheco, av.
Rondon Pacheco, 6130, aos 26 de maio de 2021. Eu,
________ , Oficial Judiciário, o digitei e subscrevi.
Juiz de Direito

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS
- PRAZO DE TRINTA (30) DIAS . O DR.
ALEXANDRE MAGNO MENDES DO VALLE,,
Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda Pública e
Autarquias da Comarca de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, FAZ SABER que por parte da
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE
UBERLÂNDIA, autos no 0702.08.505483-2, foi
proposta Ação de Execução Fiscal, na qual a
Exequente alega, em síntese, que é credora da
Executada MARIA APARECIDA DOS SANTOS
(CNPJ: 25 737 685/0001 - 84). Nele, em sentença de
fl. 20, o Executado foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais e como o mesmo
encontra-se em lugar incerto, pelo presente Edital,
que será publicado na forma da Lei, INTIMO a
Executada MARIA APARECIDA DOS SANTOS
(CNPJ: 25 737 685/0001 - 84), para efetuar o
pagamento das custas finais do processo, no valor de
R$ 452,17 (quatrocentos e cinquenta e dois reais e
dezessete centavos), juntando aos autos o respectivo
comprovante de quitação, no prazo de 15 dias, sob
pena de inscrição do débito, acrescido de multa de
10%, em dívida ativa e de registro no Cadastro
Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais -
CADIN-MG e do protesto extrajudicial da certidão
de dívida ativa, pela Advocacia Geral do Estado -
AGE. Dado e passado nesta cidade de
Uberlândia-MG, aos 26 de Maio de 2021. Eu,
Luciene Rodrigues Soares, Gerente de Secretaria, o
digitei e subscrevi. DR. ALEXANDRE MAGNO
MENDES DO VALLE, Juiz de Direito da 3a Vara
de Fazenda Pública e Autarquias, o assina.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG, QUARTA
VARA CRIMINAL. EDITAL DE
CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA.
JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO Nº 702. 18
102364-0. PRAZO DO EDITAL: QUINZE DIAS. O
MM. Juiz Paulo Roberto Caixeta Juiz de Direito
titular da 4ª Vara Criminal desta Comarca de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da
Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a ré TATIANE DIAS DE
CARVALHO SENA, filha de Douvina Dias de
Carvalho e David Pereira de Carvalho, nascida aos
18/11/1983, natural de ignorada, atualmente em
lugar incerto e não sabido. É o presente edital para
citá-la da denúncia oferecida pelo Ministério
Público, pelo cometimento, em tese, das infrações
descritas no artigo 157, caput do Código Penal e
para responder à acusação por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminarmente e alegar tudo o
que interessa a sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas. Caso não seja oferecida defesa,
ser-lhe-á nomeada defensor dativo. Constando dos
autos que a ré encontra-se em local incerto e não
sabido, mandou passar o presente Edital, com o
prazo de quinze dias, que será fixado em lugar
público de costume, com a finalidade de citá-la,
certo ainda, que o prazo de dez dias, correrá após o
término do fixado pelo Edital, ou se, no curso deste,

for feita intimação por qualquer outra forma
estabelecida pelo Código de Processo Penal vigente.
Dado e passado nesta cidade de Uberlândia, Palácio
da Justiça Governador Rondon Pacheco, av. Rondon
Pacheco, 6.130, aos 26 de maio de 2021. Eu, _____
(Ezio Paulo da Silva), Oficial Judiciário, o digitei e
subscrevi. Paulo Roberto Caixeta - Juiz de Direito
titular da 4ª Vara Criminal.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de
Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER
que por parte de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
instituição financeira inscrita no CNPJ sob n.
01.149.953/0001-89, com sede na capital do Estado
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas n.
14171, torre A, 8ºandar, conj. 82, Vila Gertrudes,
CEP 04.794-000, foi proposta a AÇÃO DE BUSCA
E APREENSÃO, AUTOS N.º
5020633-45.2017.8.13.0702, em desfavor de
MANOEL SIQUEIRA DE AQUINO, brasileiro(a),
CPF nº 393.699.786-15, residente e domiciliado em
endereço incerto. Alegando em síntese, que Por
força da Cédula de Crédito Bancário, contrato n.º
12038000260061, firmado entre as partes, o réu
ofereceu em garantia a esse instrumento o seguinte
bem: um veículo marca FIAT, modelo BRAVO
SPORTING (Creative 5) 1.8 , ano de fabricação
2013 , cor AMARELO , placa n JEH1959, chassi n.º
9BD198231D9024763. Ao assinar esse contrato, o
réu declarou expressamente ter recebido, naquele
ato, a importância de R$ 38.595,74, obrigando-se a
restituí-la em 60 prestações mensais, vencendo-se a
primeira no dia 09/01/2017, e a última aos
09/12/2021. Deixando de pagar as parcelas obrigou
o autor a constituí-lo em mora. Dado e cumprido a
liminar de busca e apreensão do veículo, e por
encontrar o requerido, em local incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital que será publicado na
forma da lei e afixado em lugar público de costume,
onde CITA E CHAMA MANOEL SIQUEIRA DE
AQUINO, acima qualificado, para os termos e atos
da presente ação e, para querendo, contestá-la no
prazo de quinze (15) dias, sob pena de não o fazendo
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pela requerente na petição inicial. E ainda
fica INTIMADO que será nomeado curador especial
em caso de revelia, conforme art.257, IV do CPC.
Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos
21 de maio de 2021. Eu, Julie Faria Smith, Oficial
de Apoio, f0149054, o digitei. Dra. CLAUDIANA
SILVA DE FREITAS, Juíza de Direito, que assina
eletronicamente

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO - Pelo
presente, faz saber a todos os interessados que
será(ão) levado(s) a LEILÃO, na modalidade
ELETRÔNICO, o bem penhorado do Executado
MÁRCIO FERNANDO CALDERARI - CPF:
585.378.059-04, na seguinte forma:
PRIMEIRO LEILÃO: dia 15 de junho de 2021, com
encerramento às 15:00 horas, por preço igual ou
superior ao da avaliação.
SEGUNDO LEILÃO: dia 29 de junho de 2021, com
encerramento às 15:00 horas, pelo maior lanço
oferecido, exceto o preço vil (60% do valor da
avaliação atualizada, ou 80% da avaliação atualizada
em caso de imóvel de incapaz).
No caso de algum dia designado para a realização da
Hasta Pública ser feriado, o mesmo realizar-se-á no
próximo dia útil subsequente, independentemente de
nova publicação do edital.
LOCAL: Por meio do site
www.leiloesjudiciaismgnorte.com.br
PROCESSO: Autos n° 5010935-78.2018.8.13.0702
de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL,
em que é Exequente SUÉCIA VEÍCULOS S/A -
CNPJ: 02.714.977/0005-20
BEM(NS): 01) Veículo Toyota/Bandeirantes

BJ55LP BL3, placa AHH-2830, avaliado em R$
33.000,00 (trinta e três mil reais); 02) Motocicleta
Honda/CG 125 Titan, placa AFN-4164, avaliada em
R$ 2.423,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e três
reais); 03) Motocicleta Honda/CG 125 Titan, placa
AEY-3644, avaliada em R$ 2.423,00 (dois mil,
quatrocentos e vinte e três reais);
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 37.846,00 (trinta e sete
mil, oitocentos e quarenta e seis reais), em 24 de
julho de 2020.
ÔNUS: Itens 01, 02 e 03) Restrição Judicial de
Transferência. Outros eventuais constantes no
Detran/MG.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 23.248,54 (vinte e três
mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e
quatro centavos), em 24 de julho de 2020.
LEILOEIRO: José Antônio Rodovalho Júnior,
JUCEMG nº 862.
*COMISSÃO DO LEILOEIRO: Havendo
arrematação, a comissão devida será de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga
pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar
lances pela Internet, através do site
www.leiloesjudiciaismgnorte.com.br, devendo, para
tanto, os interessados em arrematar na modalidade
eletrônica, efetuarem cadastramento prévio, no prazo
máximo de 24h antes do leilão, confirmarem os
lances e recolherem a quantia respectiva na data
designada para a realização da praça, para fins de
lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os
arrematantes deverão depositar à disposição do Juízo
o valor da arrematação, via depósito Judicial, no
prazo estabelecido, seguindo as demais regras da
forma de pagamento escolhida para cada
arrematação.
Ficam desde já cientes os interessados de que os
lances oferecidos via INTERNET não garantem
direitos ao participante em caso de insucesso do
mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na
conexão de internet, no funcionamento do
computador, na incompatibilidade de software ou
quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou
impossibilidades técnicas, não sendo cabível
qualquer reclamação posterior.
FORMAS DE PAGAMENTO:
À VISTA: A arrematação far-se-á com depósito à
vista, em até 24 horas após ter sido declarado
vencedor pelo Leiloeiro, conforme art. 892 do
NCPC/2015.
PARCELAMENTO: O interessado em adquirir o
bem penhorado em prestações poderá apresentar até
o início da primeira etapa, proposta por valor não
inferior ao da avaliação; até o início da segunda
etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60%
do valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de
avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de
incapaz.
Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá
ser parcelado em primeiro leilão por valor não
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo
maior lance, desde que não considerado vil,
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes
condições: 01) Imóveis: O arrematante deverá pagar
25% do valor do lance à vista e o restante parcelado
em até 30 (trinta) meses; 02) Veículos: O
arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à
vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses;
03) Imóveis e veículos: As prestações são mensais e
sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada;
04) Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela,
será acrescido o índice de correção monetária da
poupança (do INPC) ; 05) Caução para imóveis:
Será garantida a integralização do lance por hipoteca
judicial sobre o próprio bem imóvel, através de
hipoteca na matrícula, no momento do registro da
carta de arrematação; 06) Caução para veículos: Será
garantida através de caução idônea (exemplo de
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária,
imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com
valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o
valor da arrematação), caução esta condicionada à
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aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução
apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta
de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá
após comprovação da quitação de todos os valores
da arrematação; 07) Sanções em caso de atraso ou
não pagamento do parcelamento: No caso de atraso
ou não pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas,
autorizando o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos serem formulados nos autos do processo em
que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será
imposta a perda dos valores já pagos em favor do
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo
leilão, do qual não serão admitidos a participar o
arrematante e o fiador remissos; 09) OBS.: sobre
direito de preferência: Lances à vista sempre terão
preferência, bastando igualar-se ao último lance
ofertado, o que não interfere na continuidade da
disputa.
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão,
a arrematação de determinado lote, por não
atendimento pelo arrematante de requisito
necessário, será facultado ao licitante que ofertou o
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha
interesse, a confirmação da arrematação pelo último
lance que ofertou. O arrematante declara estar ciente
de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN,
poderá haver outras restrições judiciais originárias
de outras Varas, que poderão causar morosidade na
transferência do bem perante o DETRAN. Fica
desde já ciente o arrematante que é responsável pela
verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam
sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões
após a confecção do edital de leilão e sua realização.
Os impedimentos para registro do veículo, devem
ser informados via petição ao Exmo. Juiz que
preside o processo, para que oficie as Varas e o
Detran para as devidas baixas. O modelo de petição
poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado de
conservação em que se encontrar(em), não cabendo
ao Juízo e/ou leiloeira quaisquer responsabilidades
quanto a consertos e reparos ou mesmo providencias
referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos
sociais e transportes daqueles arrematados. Será
ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a
verificação do estado de conservação, situação de
posse e especificações dos bens oferecidos no leilão,
antes das datas designadas para as alienações
judiciais eletrônicas;
O arrematante arcará com os débitos pendentes que
recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de
débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e
exceto os débitos de condomínio (que possuem
natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados
no preço da arrematação;
VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica
desde já autorizada a venda direta, observando-se as
regras gerais e específicas já fixadas para o leilão,
inclusive os preços mínimos. O prazo da venda
direta é 60 (sessenta) dias, sendo fechada em ciclos
de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo
será reaberto, até o prazo final. Tudo em
conformidade com o artigo 880 do CPC c/c art. 375
da Consolidação Normativa da Corregedoria
Regional do TRF da 4ª Região, aprovada pelo
Provimento nº 62, de 13/06/2017.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o
Executado MÁRCIO FERNANDO CALDERARI, e
seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais:
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular
de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de
moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no

caso de bem tombado, das datas acima, se por
ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes
da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns),
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto
no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do
art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue
ao conhecimento de todos e no futuro ninguém
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da Lei.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Uberlândia/MG, 20 de maio de 2021. CLAUDIANA
SILVA DE FREITAS - JUÍZA DE DIREITO -
assina eletronicamente

COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG - 4ª Vara de
Família e Sucessões - EDITAL DE INTERDIÇÃO -
SAIBAM que perante a 4ª Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, nos autos
nº 5003247-65.2018.8.13.0702, foi, por este Juízo,
DECRETADA a INTERDIÇÃO PARCIAL de
JOSÉ APARECIDO BARBOSA (brasileiro, viúvo,
aposentado, RG M-3.297.660 SSP/MG, CPF nº
494.327.966-04, filho de Ana Rosa de Jesus e
Leobino Barbosa, naturalidade Iepê-SP, data de
nascimento 09/01/1955, Certidão de Casamento
Matrícula nº 0557980155 1984 2 00027 114
0001086 11 da Comarca de Frutal - MG, residente e
domiciliado no Lar dos Idosos São Lucas, localizado
à Av. Beijos Brancos, nº 28, Bairro Cidade Jardim,
em Uberlândia/MG); que apresenta limitações
severas e irreversíveis para gestão de sua pessoa,
bens e rendimentos, dando-lhe Curadores
Administrativos na pessoa de: FRANCISCO
BARBOSA DE MEDEIROS (brasileiro, casado,
auxiliar de produção, RG MG-3.665.766 PC/MG,
CPF nº 365.757.476-04, residente e domiciliado à
Rua do Jardineiro, 859, Bairro Planalto, CEP
38.413-219, em Uberlândia/MG), MARLI
BARBOSA DA SILVA (brasileira, casada,
doméstica/do lar, RG MG-5.830.325 PC/MG, CPF
nº 037.842.016-01, residente e domiciliada à Rua
Chipre, 597, Bairro Canaã, CEP 38.412-448, em
Uberlândia/MG), e LINEU BARBOSA DE
MEDEIROS (brasileiro, casado, aposentado, RG
MG-4.570.894 PC/MG, CPF nº 665.595.536-04,
residente e domiciliado à Rua das Cerejeiras, 268,
CS2, Bairro Jaraguá, CEP 38.413-096, em
Uberlândia/MG); por sentença proferida nos
referidos autos, em data de 17/02/2020, que deverão
prestar compromisso na forma da lei, de bem e
fielmente exercerem a curatela administrativa,
apenas para fins exclusivos de representá-lo nos atos
negociais e de gestão patrimonial. Publica-se o
presente edital por uma vez no Diário do Judiciário,
nos termos do §2º do art. 232 do CPC. Uberlândia,
aos três (03) dias do mês de maio de 2021.
Eu,(a)(Michely Oliveira de Morais), oficiala de
apoio judicial, digitei e subscrevo.(a)(Maria Elisa
Taglialegna), MM. Juíza de Direito em substituição
legal.

COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG - 4ª Vara de
Família e Sucessões - EDITAL DE INTERDIÇÃO -
SAIBAM que perante a 4ª Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Uberlândia/MG, nos autos
nº 5003247-65.2018.8.13.0702, foi, por este Juízo,
DECRETADA a INTERDIÇÃO PARCIAL de
JOSÉ APARECIDO BARBOSA (brasileiro, viúvo,
aposentado, RG M-3.297.660 SSP/MG, CPF nº
494.327.966-04, filho de Ana Rosa de Jesus e
Leobino Barbosa, naturalidade Iepê-SP, data de
nascimento 09/01/1955, Certidão de Casamento
Matrícula nº 0557980155 1984 2 00027 114
0001086 11 da Comarca de Frutal - MG, residente e
domiciliado no Lar dos Idosos São Lucas, localizado

à Av. Beijos Brancos, nº 28, Bairro Cidade Jardim,
em Uberlândia/MG); que apresenta limitações
severas e irreversíveis para gestão de sua pessoa,
bens e rendimentos, dando-lhe Curadores
Administrativos na pessoa de: FRANCISCO
BARBOSA DE MEDEIROS (brasileiro, casado,
auxiliar de produção, RG MG-3.665.766 PC/MG,
CPF nº 365.757.476-04, residente e domiciliado à
Rua do Jardineiro, 859, Bairro Planalto, CEP
38.413-219, em Uberlândia/MG), MARLI
BARBOSA DA SILVA (brasileira, casada,
doméstica/do lar, RG MG-5.830.325 PC/MG, CPF
nº 037.842.016-01, residente e domiciliada à Rua
Chipre, 597, Bairro Canaã, CEP 38.412-448, em
Uberlândia/MG), e LINEU BARBOSA DE
MEDEIROS (brasileiro, casado, aposentado, RG
MG-4.570.894 PC/MG, CPF nº 665.595.536-04,
residente e domiciliado à Rua das Cerejeiras, 268,
CS2, Bairro Jaraguá, CEP 38.413-096, em
Uberlândia/MG); por sentença proferida nos
referidos autos, em data de 17/02/2020, que deverão
prestar compromisso na forma da lei, de bem e
fielmente exercerem a curatela administrativa,
apenas para fins exclusivos de representá-lo nos atos
negociais e de gestão patrimonial. Publica-se o
presente edital por uma vez no Diário do Judiciário,
nos termos do §2º do art. 232 do CPC. Uberlândia,
aos três (03) dias do mês de maio de 2021.
Eu,(a)(Michely Oliveira de Morais), oficiala de
apoio judicial, digitei e subscrevo.(a)(Maria Elisa
Taglialegna), MM. Juíza de Direito em substituição
legal.

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MINAS
GERAIS 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
UBERLÂNDIA Palácio da Justiça - Rua Rondon
Pacheco, nº. 6130, Tibery CEP: 38405142,
Uberlândia/MG EDITAL DE LEILÃO E
INTIMAÇÃO Pelo presente, faz saber a todos os
interessados que será(ão) levado(s) a LEILÃO, na
modalidade ELETRÔNICO, o bem penhorado da
Executada JOANA BATISTA PRECIOSO - CPF:
672.026.406-00, na seguinte forma: PRIMEIRO
LEILÃO: dia 15 de junho de 2021, com
encerramento às 14:00 horas, por preço igual ou
superior ao da avaliação. SEGUNDO LEILÃO: dia
15 de junho de 2021, com encerramento às 15:00
horas, pelo maior lanço oferecido, exceto o preço vil
(50% do valor da avaliação atualizada). No caso de
algum dia designado para a realização da Hasta
Pública ser feriado, o mesmo realizar-se-á no
próximo dia útil subsequente, independentemente de
nova publicação do edital. LOCAL: Por meio do site
www.leiloesjudiciaismgnorte.com.br PROCESSO:
Autos n° 5001152-33.2016.8.13.0702 de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em que é
Exequentes MYLENE ALVES DE RESENDE -
CPF: 394.738.486-68, MAURA SUELI VIEIRA
RESENDE - CPF: 144.821.691-53, MABIA
LEMOS RESENDE LANDIM - CPF:
866.164.046-68, EVANDRO LEMOS RESENDE -
CPF: 866.272.446-91 BEM(NS): 01) Um terreno
situado nesta cidade de Uberlândia/ MG, no Bairro
Novo Horizonte, Avenida Brasil esquina com Rua
Acre, designado por Lote 01, da Quadra 30, de
forma irregular, medindo 22,00 metros de extensão
do lado direito, 20,00 metros do lado esquerdo, e
7,00 metros mais 9,00 metros pela linha dos fundos,
com área total de 160,00m² (cento e sessenta metros
quadrados), confrontando por seus diversos lados e
fundos com a Estrada Martinésia, Rua Acre, Estrada
Martinésia e lote nº. 02. Obs.: Imóvel apresenta-se
em ótimo estado de conservação e sem vícios de
edificação. Infraestrutura - melhoramentos públicos:
Água, energia, iluminação pública, telefone,
internet, esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo,
coleta de lixo. Melhoramentos locais: Comércio,
recreação e lazer, escolas, serviços médicos.
Topografia do terreno: Irregular, plano e meio de
quadra. Imóvel matriculado sob nº 133.701 no
Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício de
Uberlândia/MG, avaliado em R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais), em 08 de agosto de 2020; 02) Um
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terreno situado nesta cidade de Uberlândia/MG, no
Bairro Novo Horizonte, Avenida Brasil, esquina
com Rua Acre, designado por Lote 02, da quadra 30,
medindo 10,00 metros de frente e aos fundos,
extensão do lado direito, 7,00 metros mais 9,00
metros pelo lado direito e 12,00 metros e mais 12,00
metros pelo lado esquerdo, com área total de
200,00m² (duzentos metros quadrados),
confrontando pela frente com a Avenida Martinésia,
pelo lado direito com o lote nº. 01, pelos fundos com
a Rua Acre, e pelo lado esquerdo com os lotes nº. 03
e 04. Obs.: Imóvel apresenta-se em ótimo estado de
conservação e sem vícios de edificação.
Infraestrutura - melhoramento públicos: Água,
energia, iluminação pública, telefone, internet,
esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo, coleta
de lixo. Melhoramentos locais: Comércio, recreação
e lazer, escolas, serviços médicos. Topografia do
terreno: Irregular, plano e meio de quadra. Imóvel
matriculado sob nº 133.702 no Cartório de Registro
de Imóveis 1º Ofício de Uberlândia/MG, avaliado
em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em
08 de agosto de 2020; 03) Um terreno situado nesta
cidade de Uberlândia/MG, na Vila Brasil (parte
alta), na Avenida Floriano Peixoto, nº 3.873, esquina
da Rua Alagoas, designado pelos lotes 18, 28 e 29,
da Quadra 85, medindo 25,00 metros de frente,
34,00 metros em ambas as linhas laterais e 25,00
metros na linha de fundo, com área total de
850,00m² (oitocentos e cinquenta metros
quadrados). Obs.: Encontra-se edificado no terreno
um Galpão Comercial com área de 797,92m²
(setecentos e noventa e sete metros e noventa e dois
centímetros quadrados), não averbada na matricula
imobiliária. Imóvel apresenta-se em ótimo estado de
conservação e sem vícios de edificação.
Infraestrutura - melhoramentos públicos: Água,
energia, iluminação pública, telefone, internet,
esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo, coleta
de lixo. Melhoramentos locais: Comércio, recreação
e lazer, escolas, serviços médicos. Imóvel com
Inscrição cadastral nº 00.02.0202.9030.0010.0000 e
matriculado sob nº 179.843 no Cartório de Registro
de Imóveis 1º Ofício de Uberlândia/MG, avaliado
em R$ 1.966.616,00 (um milhão, novecentos e
sessenta e seis mil, seiscentos e dezesseis reais), em
08 de agosto de 2020; 04) Um terreno situado nesta
cidade de Uberlândia/MG, no Bairro Jardim
Brasília, na Rua Saturno, nº 1.040, designado por
Lote s/nº, da Quadra 06, medindo 18,45 metros de
frente, 33,09 metros pelo lado direito, 30,00 metros
pelo lado esquerdo, e 4,50 metros aos fundos, com
área total de 344,25m² (trezentos e quarenta e quatro
metros e vinte e cinco centímetros quadrados). Obs.:
encontra-se no terreno uma área edificada de
80,56m² (oitenta metros e cinquenta e seis
centímetros quadrados), não averbada na matricula
imobiliária. No cadastro da Prefeitura Municipal
consta um imóvel residencial com todas as suas
instalações e benfeitorias. Imóvel em ótimo estado
de conservação e sem vícios de edificação.
Infraestrutura - melhoramentos públicos: Água,
energia, iluminação pública, telefone, internet,
esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo, coleta
de lixo. Melhoramentos locais: Comércio, recreação
e lazer, escolas, serviços médicos. Topografia do
terreno: Regular, plano e meio da quadra. Imóvel
com Inscrição cadastral nº
00.01.0202.15.08.0001.0000 e matriculado sob nº
55.065 no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício
de Uberlândia/MG, avaliado em R$ 217.500,00
(duzentos e dezessete mil e quinhentos reais), em 07
de agosto de 2020; 05) Um terreno situado cidade de
de Uberlândia/MG, no Bairro Maravilha, Setor A, na
Rua Constelação, nº 1.585, designado por Lote 31,
da Quadra 30, medindo 10,00 metros de frente e aos
fundos, por 30,00 metros de extensão dos lados, com
a área de 300,00m² (trezentos metros quadrados),
confrontando pela frente com a Rua Constelação,
pelo lado direito com o lote nº. 33, pelo lado
esquerdo com o lote nº. 29, e aos fundos com o lote
nº. 32. Obs.: encontra-se no terreno uma área
edificada, de 345,00m² (trezentos e quarenta e cinco

metros quadrados),não averbada na matricula do
imóvel, e lançada na cadastro imobiliário da
prefeitura Municipal na forma de três unidades com
inscrições cadastrais nº 00.01.0102.01.09.0031.0000,
referente ao Apartamento 101; nº
001.01.0102.01.09.0031.0001, referente ao
Apartamento 201; e nº 00.01.0102.01.09.0031.0002,
referente ao Apartamento nº 301, com todas as suas
instalações de benfeitorias existentes. Com área
predial de, respectivamente: 118,00m²; 113,97m² e
113,44m², total de 345,41m² (trezentos e quarenta e
cinco metros e quarenta e um centímetros
quadrados) de área construída. Imóvel aparesenta-se
em ótimo estado de conservação e sem vícios de
edificação. Infraestrutura - melhoramentos públicos:
Água, energia, iluminação pública, telefone,
internet, esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo,
coleta de lixo. Melhoramentos locais: Comércio,
recreação e lazer, escolas e serviços médicos.
Topografia do terreno: Regular, plano e meio de
quadra. Imóvel matriculado sob nº 56.706 no
Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de
Uberlândia/MG, avaliado em R$ 719.250,00
(setecentos e dezenove mil, duzentos e cinquenta
reais), em 07 de agosto de 2020; 06) Um terreno
situado nesta cidade de Uberlândia/MG, no Bairro
Jardim Metrópole, na Rua Zenith, nº 831, designado
por Lote 09, da Quadra 06, medindo 13,80 metros de
frente para Rua Zenith, 40,45 metros pelo lado
direito confrontando com Jardim Brasília, 40,00
metros pelo lado esquerdo, confrontando com o Lote
08, e 7,75 metros confrontando com o Lote 01, com
área total de 431,00m² (quatrocentos e trinta e um
metros quadrados). Obs.: Casa de morada com
44,25m² (quarenta e quatro metros e vinte e cinco
centímetros quadrados) de área construída, com suas
benfeitorias e demais dependências. Infraestrutura -
melhoramento públicos: Água, energia, iluminação
pública, telefone, internet, esgoto, sarjetas, asfalto,
transporte coletivo, coleta de lixo. Melhoramento
locais: Comércio, recreação e lazer, escolas, serviços
médicos. Topografia do terreno: Irregular, plano e
esquina. Imóvel com inscrição cadastral nº
0001.0202.1104.0038.0000 e matriculado sob nº
65.926 no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício
de Uberlândia/MG, avaliado em R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais), em 08 de agosto de
2020; 07) Um terreno situado nesta cidade de
Uberlândia/MG, na Rua Gonçalves Dias, (ao lado do
nº 197), Bairro Tabajaras, designado por Lote 17 da
Quadra 17, medindo 12,00 metros de frente para
Rua Gonçalves Dias, e 36,00 metros pelo lado
direito, confrontando com os Lotes 14, 15 e 16,
36,50 metros pelo lado esquerdo, confrontando com
o Lote 18, e 12,00 metros aos fundos confrontando
com o Lote 10, com área total de 432,00m²
(quatrocentos e trinta e dois metros quadrados).
Obs.: Imóvel apresenta-se em ótimo estado de
conservação e sem vícios de edificação.
Infraestrutura - melhoramentos públicos: Água,
energia, iluminação pública, telefone, internet,
esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo, coleta
de lixo. Melhoramentos locais: Comércio, recreação
e lazer, escolas, serviços médicos. Topografia do
terreno: regular, aclive e meio de quadra. Imóvel
matriculado sob nº 67.644 no Cartório de Registro
de Imóveis 2º Ofício de Uberlândia/MG, avaliado
em R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil
reais), em 07 de agosto de 2020; 08) Um imóvel
situado nesta cidade de Uberlândia/MG, na Vila
Presidente Roosevelt, na Avenida Cesário Crosara,
nº 2.418/2420, constituído de 03 casas residenciais
construídas, com áreas de 54,59m² (cinquenta e
quatro metros e cinquenta e nove centímetros
quadrados) - casa frente: 43,00m² (quarenta e três
metros quadrados) - Casa fundo: na Avenida Cesário
Crosara, nº. 2418. e 27,00m² (vinte e sete metros
quadrados) na Avenida Cesário Crosara, nº. 2420,
com todas as suas dependências, instalações e
benfeitorias existentes, e bem assim seu respectivo
terreno designado por lote nº. 02, quadra 81,
medindo 13,00 metros de frente; 35,00 metros pelo
lado direito; 25,00 metros pelo lado esquerdo e

14,00 metros aos fundos, com área de 472,50m²
(quatrocentos e setenta e dois metros e cinquenta
centímetros quadrados), confrontando pela frente
com a Avenida Cesário Crosara, pelos fundos e
lados com os lotes nº. 31 e 24. Obs.: Imóvel
apresenta-se em ótimo estado de conservação e sem
vícios de edificação. Infraestrutura - melhoramentos
públicos: Água, energia, iluminação pública,
telefone, internet, esgoto, sarjetas, asfalto, transporte
coletivo, coleta de lixo. Melhoramentos locais:
Comércio, recreação e lazer, escolas, serviços
médicos. Topografia do terreno: Irregular, plano e
meio de quadra. Imóvel matriculado sob nº 83.477
no Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de
Uberlândia/MG, avaliado em R$ 387.000,00,
trezentos e oitenta e sete mil reais), em 08 de agosto
de 2020; 09) Um terreno situado nesta cidade de
Uberlândia/MG, na Rua Indianópolis, nº 84, esquina
com a Rua México, Bairro Higino, com 882,00m²
(oitocentos e oitenta e dois metros quadrados),
medindo 18,00 metros de frente, por 49,00 metros de
fundos, confrontando com as referida Ruas e com
terrenos de Antônio de Oliveira dos Santos, sendo
que dito terreno faz fundo com o Córrego das
Tabocas; com 175,11m² (cento e setenta e cinco
metros e onze centímetros quadrados) de área
construída, conforme consta na Prefeitura Municipal
de Uberlândia. Obs.: Imóvel apresenta-se em ótimo
estado de conservação e sem vícios de edificação.
Infraestrutura - melhoramentos públicos: Água,
energia, iluminação pública, telefone, internet,
esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo, coleta
de lixo. Melhoramentos locais: Comércio, recreação
e lazer, escolas, serviços médicos. Topografia do
terreno: regular, plano e esquina. Imóvel com
Inscrição Municipal sob o nº.
0002.0101.0106.0001.0000 e matriculado sob nº
106.960 no Cartório de Registro de Imóveis 2º
Ofício de Uberlândia/MG, avaliado em R$
794.500,00 (setecentos e noventa e quatro mil, e
quinhentos reais), em 07 de agosto de 2020; 10) Um
terreno situado nesta cidade de Uberlândia/MG, no
Bairro Benedito Jacob, Rua Natal de Oliveira
Marquez, nº 230, designado por Lote 2-A da Quadra
G, medindo 15,63 metros, para o eixo da BR 365;
15,00 metros para a Rua Iguaçu; 19,02 metros, por
um lado confrontando com o Lote 3-A; e 15,526
metros, por um lado confrontando com o Lote 1-A,
com área de 252,38m² (duzentos e cinquenta e dois
metros e trinta e oito centímetros quadrados). Obs.:
Imóvel apresenta-se em ótimo estado de
conservação e sem vícios de edificação.
Infraestrutura - melhoramentos públicos: Água,
energia, iluminação pública, telefone, internet,
esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo, coleto
de lixo. Melhoramentos locais: Comércio, recreação
e lazer, escolas, serviços médicos. Topografia do
terreno: Irregular, plano e esquina. Imóvel com
inscrição cadastral nº 0002.0102.06.21.0002.0000 e
matriculado sob nº 107.835 no Cartório de Registro
de Imóveis 2º Ofício de Uberlândia/MG, avaliado
em R$ 168.214,00 (cento e sessenta e oito mil,
duzentos e catorze reais), em 08 de agosto de 2020;
11) Um terreno situado nesta cidade de
Uberlândia/MG, no Bairro Benedito Jacob, Rua
Natal Marquez, nº 220, designado por Lote 05-A da
Quadra G, medindo 10,64 metros, para o eixo da BR
365; 10,00 metros para a Rua Iguaçu; 27,47 metros
por um lado confrontando com o Lote 06-A; e 26,63
metros, por um lado confrontando com o Lote 04-A,
com área de 284,50m² (duzentos e oitenta e quatro
metros e cinquenta centímetros quadrados);
irregular, murado. Cadastrado na Prefeitura
Municipal de Uberlândia com área construída de
230,29m² (duzentos e trinta metros e vinte e nove
centímetros quadrados). Obs.: Imóvel apresenta-se
em ótimo estado de conservação e sem vícios de
edificação. Infraestrutura - melhoramentos públicos:
Água, energia, iluminação pública, telefone,
internet, esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo,
coleta de lixo. Melhoramentos locais: comércio,
recreação e lazer, escolas, serviços médicos.
Topografia do terreno: Irregular, plano e meio de
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quadra. Imóvel matriculado sob nº 107.836 no
Cartório de Registro de Imóveis 2º Ofício de
Uberlândia/MG, avaliado em R$ 170.350,00 (cento
e setenta mil, trezentos e cinquenta reais), em 08 de
agosto de 2020; 12) Um terreno situado nesta cidade
de Uberlândia/MG, no Bairro Benedito Jacob, Rua
natal Oliveira Marquez, nº 200, designado por Lote
06-A da Quadra G, medindo 10,67 metros para o
eixo da BR 365; 10,00 metros para a Rua Iguaçu;
36,80 metros, para a Rua Rio Grande do Sul; e 27,47
metros, por um lado confrontando com o Lote 05-A,
com área de 321,35m² (trezentos e vinte e um metros
e trinta e cinco centímetros quadrados), encontra-se
no terreno uma edificação com área de 230,00m²
(duzentos e trinta metros quadrados), não averbada
na matricula imobiliária; imóvel comercial, de
esquina, ocupado e alugado, com todas as
benfeitorias existentes. Obs.: Imóvel apresenta-se
em ótimo estado de conservação e sem vícios de
edificação. Infraestrutura - melhoramentos públicos:
Água, energia, iluminação pública, telefone,
internet, esgoto, sarjetas, asfalto, transporte coletivo,
coleta de lixo. Melhoramento locais: Comércio,
recreação e lazer, escolas, serviços médicos.
Topografia do terreno: Irregular, plano e meio da
quadra. Imóvel com Inscrição cadastral nº
00.02.0102.06.21.0006.0000 e matriculado sob nº
107.837 no Cartório de Registro de Imóveis 2º
Ofício de Uberlândia/MG, avaliado em R$
260.051,00 (duzentos e sessenta mil, e cinquenta e
um reais), em 08 de agosto de 2020. AVALIAÇÃO
TOTAL: R$ 5.615.481,00 (cinco milhões, seiscentos
e quinze mil, quatrocentos e oitenta e um reais), em
agosto de 2020. ÔNUS: Itens 01 ao 12) Eventuais
constantes na matricula imobiliária.
DEPOSITÁRIO: Itens 01 ao 12) JOANA BATISTA
PRECIOSO, Rua Machado de Assis, nº. 718,
Centro, Uberlândia/MG. VALOR DA DÍVIDA: R$
4.704.450,54 (quatro milhões, setecentos e quatro
mil, quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e
quatro centavos), em 31 de dezembro de 2020.
LEILOEIRO: José Antônio Rodovalho Júnior,
JUCEMG nº 862. *COMISSÃO DO LEILOEIRO:
Havendo arrematação, a comissão devida será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser
custeada pelo arrematante. Em caso de adjudicação,
remição ou suspensão da execução, após a intimação
do leiloeiro, fica estipulada a comissão em 2% (dois
por cento) sobre o valor da avaliação, a ser
suportada pela parte que der causa ao ato. Quem
pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lances
pela Internet, através do site
www.leiloesjudiciaismgnorte.com.br, devendo, para
tanto, os interessados efetuarem cadastramento
prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão,
confirmarem os lances e recolherem a quantia
respectiva na data designada para a realização da
praça, para fins de lavratura do termo próprio,
ficando cientes de que os arrematantes deverão
depositar à disposição do Juízo o valor da
arrematação, via depósito Judicial, no prazo de 24
horas a partir do encerramento da hasta, seguindo as
demais regras da forma de pagamento (à
vista/parcelado) escolhida para cada arrematação.
Ficam desde já cientes os interessados de que os
lances oferecidos via INTERNET não garantem
direitos ao participante em caso de insucesso do
mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na
conexão de internet, no funcionamento do
computador, na incompatibilidade de software ou
quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou
impossibilidades técnicas, não sendo cabível
qualquer reclamação posterior. FORMAS DE
PAGAMENTO: À VISTA: A arrematação far-se-á
com depósito à vista, conforme art. 892 do
NCPC/2015. PARCELAMENTO COM BASE NO
ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e
veículos, o pagamento poderá ser parcelado em
primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação
e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que
não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do
CPC, nas seguintes condições: Imóveis: O

arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à
vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses;
Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor
do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis)
meses; Imóveis e veículos: As prestações são
mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$
1.000,00 cada; Imóveis e veículos: Ao valor de cada
parcela, será acrescido o índice de correção
monetária da poupança; (Para JE - AC e RO: pelo
índice de correção monetária do INPC) Caução para
imóveis: Será garantida a integralização do lance por
hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel,
através de hipoteca na matrícula, no momento do
registro da carta de arrematação; Caução para
veículos: Será garantida através de caução idônea
(exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança
bancária, imóvel em nome do arrematante ou de
terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03
(três) vezes o valor da arrematação), caução esta
condicionada à aceitação e homologação pelo juízo.
Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo
a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição
da Carta de Arrematação e posse do veículo somente
ocorrerá após comprovação da quitação de todos os
valores da arrematação; Sanções em caso de atraso
ou não pagamento do parcelamento: No caso de
atraso ou não pagamento de qualquer das prestações,
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma
da parcela inadimplida com as parcelas vincendas,
autorizando o exequente a pedir a resolução da
arrematação ou promover, em face do arrematante, a
execução do valor devido, devendo ambos os
pedidos serem formulados nos autos do processo em
que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será
imposta a perda dos valores já pagos em favor do
exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo
leilão, do qual não serão admitidos a participar o
arrematante e o fiador remissos; OBS.: sobre direito
de preferência: Lances à vista sempre terão
preferência, bastando igualar-se ao último lance
ofertado, o que não interfere na continuidade da
disputa. Na eventualidade de ser frustrada, no
próprio leilão, a arrematação de determinado lote,
por não atendimento pelo arrematante de requisito
necessário, será facultado ao licitante que ofertou o
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha
interesse, a confirmação da arrematação pelo último
lance que ofertou. VENDA DIRETA: Restando
negativo o leilão, fica desde já autorizada a venda
direta, observando-se as regras gerais e específicas
já fixadas para o leilão, inclusive os preços mínimos.
O prazo da venda direta é 60 (sessenta) dias, sendo
fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo
proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo
final. Tudo em conformidade com o artigo 880 do
CPC c/c art. 375 da Consolidação Normativa da
Corregedoria Regional do TRF da 4ª Região,
aprovada pelo Provimento nº 62, de 13/06/2017.
INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimada a
Executada JOANA BATISTA PRECIOSO, e seu
cônjuge se casado for, diretamente e/ou na pessoa de
seu representante legal, bem como os eventuais:
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular
de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de
moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou
com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no
caso de bem tombado, das datas acima, se por
ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes
da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns),
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto
no art. 826 do Código de Processo Civil/2015.
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do
art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue
ao conhecimento de todos e no futuro ninguém

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital
que será publicado e afixado na forma da Lei.
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Uberlândia/MG, 21 de maio de 2021. EDINAMAR
APARECIDA DA SILVA JUÍZA DE DIREITO

VARGINHA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE VARGINHA - EDITAL DE
CITAÇÃO -PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - O Doutor
ANTONIO CARLOS PARREIRA, MM. Juiz de
Direito da Vara de Família e Sucessões da comarca
de Varginha, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei etc., FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, com o
prazo de 30 (trinta) dias, que por este juízo
processam-se os termos de uma AÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS nº:
0318595-96.2013.8.13.0707, proposta por TAYNA
SABINO DA SILVA, em face de GILMAR ALVES
DA SILVA; e por constar nos autos que o requerido
GILMAR ALVES DA SILVA encontra-se em lugar
incerto e não sabido, por este meio CITA o Srª.
GILMAR ALVES DA SILVA, brasileiro, inscrito
no CPF n° 136.109.885-68, Jose Gonçalves da Silva
e Olga Alves da Silva, nos(dos) termos referida
ação, para, para pagamento e para impugnação, para
cumprimento na comarca de Lauro de Freitas/ BA,
constando o endereço do executado como sendo Rua
Juarez Magalhães, n° 0, lote 04, endereço este obtido
junto ao banco de dados da Justiça Eleitoral pelo
sistema SIEL, que dentre os sistemas conveniados é
o que apresentou o endereço mais atualizado, com
domicílio eleitoral registrado em 04 de fevereiro do
ano de 2020, contados do término do prazo do
edital; e para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, especialmente do Srª. GILMAR
ALVES DA SILVA, e ninguém alegue ignorância,
expediu-se o presente edital, que será afixado e
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO NA
CIDADE E COMARCA DE VARGINHA,
ESTADO DE MINAS GERAIS, aos 26 de maio de
2021. Eu,(Maria Aparecida Caldonazzo de
Almeida), escrivã judicial da Secretaria da Vara de
Família e Sucessões, o digitei. Antonio Carlos
Parreira uiz de Direito.
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