
Comarca de Iturama-MG- 2ª Vara  EDITAL DE HASTA PÚBLICA  Comunica-se que será levado a 
hasta publica no dia 09 de Agosto de 2016, as 13: 00 horas, no pátio do Fórum ¿Paulo Emílio 
Fontoura¿, da Comarca de Iturama-MG, em virtude dos autos da Carta Precatória nº 0344 10 
004678-0, em que figuram como exequente MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES e o executado 
EDMUNDO QUEIROZ DOS SANTOS, JÚLIO CÉSAR FELICIO, DOMÍCIA PAULA SANTOS e SEBASTIÃO 
WILSON FELÍCIO, o seguinte bem: - ¿Uma propriedade Urbana, com benfeitorias, situada no 
Distrito de São Sebastiao do Pontal, município de Carneirinho-MG, nesta Comarca de Iturama-
MG, com área de 420m², formado pelo lote n° 01, da quadra 14, dentro das seguintes medidas 
e confrontações: por 14 metros de frente com a Rua São João, igual medida de fundos com o 
lote 06; por 30 metros de um lado com o lote 02, igual medida de outro lado com a Rua São 
Jorge, tudo da mesma quadra, consta averbação de construção edificada sobre o imóvel objeto 
da presente matrícula, a rua São Joãao456, constante de um prédio residencial, com 02 
dormitórios, 01 hall, 01 banheiro, 01 sala, 01 cozinha, 01 despensa, 01 área de serviço e 01 
garagem, com área total de 117,46m² sem fechamento com paredes de alvenaria e tijolos, 
cobertura de telhas francesas, parte com lage, piso de cerâmica, esquadrias de ferro e madeira, 
com acabamento popular concluído em duas etapas, sendo a 1ª com 93,06m², anterior ao 
exercício de 1996 e a 2ª com a área de 24,40m² em abril de 1984. Imóvel este objeto de 
Matricula n° 6.330, ficha 01, livro n° 2 ¿ Registro Geral no Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Iturama-MG, de propriedade do executado Júlio Cesar Felício. O referido imóvel 
recebeu o n° 450, e consta no cadastro de imóveis da prefeitura de Carneirinho/MG, que a área 
construída e de   166,40m².¿ Avaliado em 200.000,00 (duzentos mil reais) fl.73. Se não houver 
licitantes, ou lanço igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á no dia 25 de Agosto de 
2016, às 13: 00 horas, no mesmo local e horário, a segunda hasta, quando referido bem será 
alienado a quem mais der. Ficam intimados os executados, e eventuais credores hipotecários, 
pignoratício ou anticrético, o usufrutuário, senhorio de direito, que não sejam de qualquer modo 
partes na execução. Para melhores esclarecimentos, comparecer a Secretaria do Juízo dessa 
Comarca. Para conhecimento geral, principalmente dos interessados, será afixada uma via do 
presente edital, no saguão do fórum local. Iturama-MG, 17 de maio  de 2016. Escrivã Judicial: 
Mara Alice Martins.  Juiz de Direito: ROBERTO BERTOLDO GARCIA.   
 
 


