
596 03 015838-7;;;2015-09-23;;;MGI;;;;;;DJ Minas Gerais;;;FORO DO 
INTERIOR;;;EDITAIS;;;SANTA RITA DO SAPUCAÍ;;; COMARCA DE SANTA RITA DO 
SAPUCAI-MG   / Secretaria da 2ª Vara - Edital de 1ª e 2ª praças - Autos nº: 596 03 
015838-7 - Ação: EXECUCAO POR QUANTIA CERTA - Autor: MGI - MINAS GERAIS 
PARTICIPACOES S/A - Requeridos: RICARDO DE SOUZA MORAIS E OUTROS. Bem: 
uma gleba de terras da propriedade Santanal, localizada no bairro Lambedouro, na 
cidade de São Sebastiao da Bela Vista/MG, com área total de 51,62,06 ha, sendo a área 
de 4,84 ha deste total composta de pedreira e parte desta propriedade composta por 
terreno não arável, possuindo ainda neste terreno uma cachoeira de 60 m2, cercas 
internas e perimetrais de aproximadamente 2km e um curral de 100m2, averbado sob o 
n.º 05/7.743 e registrada sob a matricula de n.º 7.743, as fls. 103 do livro 2-AG do CRI 
local, avaliado em R$ 853.200,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e duzentos reais).- 
O MM. Juiz de Direito, Dr. EDIBERTO BENEDITO REIS, MM. JUIZ DE DIREITO DA 
2ª VARA, no exercício do cargo, na forma da Lei, etc., torna Público que designou os dias 
13/10/2015 e 27/10/2015, sempre as 13: 30 horas, para as 1ª e 2ª praças, 
respectivamente, a serem realizadas no seguinte local: Saguão do Fórum "Dr. Arlete 
Telles Pereira", situado na Praca Santa Rita, nº 62, Centro, nesta cidade e comarca de 
Santa Rita do Sapucai/MG, onde serao levados a publico por pregao de venda e 
arrecadacao o bem acima descrito e avaliado, a quem melhor lanco fizer na data 
designada para a 1ª praca, e, em nao se alcancando lanco superior a importancia da 
avaliacao, a quem mais der na data designada para a 2ª praca. Quem pretender arrecadar 
ditos bens compareca no endereco acima, nos dias e horas, indicados. O presente edital 
sera afixado no atrio do edificio do forum e publicado na forma da Lei. Santa Rita do 
Sapucai, 21 de setembro de 2015. Eu, Cristie Prata de Oliveira Nunes - Oficiala de Apoio 
Judicial - Mat. 28.171-7/TJMG o digitei e subscrevo por ordem do MM. Juiz de Direito, 
Dr. Ediberto  Benedito Reis.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


