
ComarcadeBeloHorizonte/edital/praça/leilão. A Dra. Maria Luiza 
Santana Assunção. MM Juíza de Direito da 8ª vara cível faz saber 
a todos quantos o edital com o prazo de cinco dias, virem ou dele 
tiverem conhecimento, que processa-se perante esse juízo e 
secretaria ação de execução, processo nº 02497037399-9, 
proposta por MGI MINAS GERAIS PARTICIPAÇÔES S/A e OUTRO(S) 
em face de PRODART PRODUÇÔES ARTISTICAS LTDA e OUTROS 
que  às 14 horas do dia 01 de dezembro de de 2014 no saguão do 
fórum Lafaiete sito à avenida augusto de lima nº 1549, bairro 
preto, nesta capital o ofício porteiro trará público o pregão de 
venda e arrematação, a quem mais der e melhor lanço oferecer 
acima da avaliação do bem penhorado e avaliado nos supra 
mencionados autos, a seguir  descrito: uma casa de duas salas, 03 
(três) quartos, um quarto, tábua corrida danificada, localizada na 
rua Catanduvas, 460, bairro: Renascença, nesta capital, 
matriculado sob o nº 13.186 do 5º cartório de registro de imóveis 
desta capital. O bem foi avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais) na data de 09/04/2014. Se não alcançar lance 
superior ao da avaliação, será feita a venda a quem mais der o 
melhor avaliação, será feita a venda a quem mais der o melhor 
lance oferecido no dia 12 de dezembro d e2014, afastado o preço 
vil, no mesmo horário e local. Advogado: João Batista Leite Lima – 
OAB/MG 38.770; Ana Lúcia Jorge Weber Lima – OAB/MG 118.879; 
Marcos Eustáquio de Carvalho – OAB/MG 24.240; Braz Lourival 
Costa – OAB/MG 49.980 e Daniela Carreiro Braz Silva e Silva – 
OAB/MG 87.831. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
os interessados, expediu-se este edital, que será afixado no local 
de costume e publicado no Diário Eletrônico. Belo Horizonte, 05 
de novembro de 2014.Eu (a) Rozana Aparecida Pereira da Vitória, 
Escrivão (ã) Judicial em substituição, o digitei, conferi e assino, por 
ordem da MMjuíza de Direito. 


