
COMARCA DE SAO GONCALO DO SAPUCAI DO ESTADO-MG. (Edital de 
Praça - Execução). A DOUTORA THAIS MARIA VINCI DE MENDONCA 
CHAVES, Juíza de Direito da Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de 
Execuções Penais, da Comarca de São Gonçalo do Sapucaí/MG, na forma da lei 
etc. COMUNICA que no dia 14 de janeiro de 2014 as 13:00 horas, na porta 
principal do prédio do Fórum "Belmiro de Medeiros", localizado nesta cidade, a 
Rua Monsenhor Hevêncio, nº 10, será levado a publico pregão de venda e 
arrematação a quem maior lanço oferecer, não inferior ao das avaliações de fl. 
89, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fl. 185, no valor de R$ 5.600,00 
(cinco mil e seiscentos reais), que corrigida pelos índices oficiais da 
Corregedoria de Justiça/MG até o dia 23 de agosto de 2013 perfazem o valor de 
R$ 19.684,61 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um 
centavos) e R$ 5.724,80 (cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta 
centavos), respectivamente, totalizando R$ 25.409,41 (vinte e cinco mil, 
quatrocentos e nove reais e quarenta e um centavos), para a 1ª e 2ª praças, os 
bens abaixo discriminados: 1 - Parte ideal de correspondente a   1/6 do imóvel 
urbano, constituído de um prédio de dois pavimentos e seu respectivo lote de 
terreno, contendo a área de 286,40 m², situado a Rua Vigário Penido esquina 
com a Rua Joao Flora, nesta cidade. 2 - um (01) veiculo Gol VW, cor branca, 
placa GNG 9834, ano 1993, em bom estado de conservação e perfeito 
funcionamento, 1.0 a gasolina, 2 portas. Bens penhorados nos autos da Ação de 
Execução, cf. autuação nº 0620.03.001884-5, em tramitação pela Secretaria do 
Juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais desta Comarca, 
figurando-se como Exequente BEMGE BANCO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS S/A e como Executado PEDRO ERNESTO MACHADO. Para 
conhecimento publico o presente edital será afixado no átrio do Fórum Belmiro 
de Medeiros e publicado na forma da lei. Não havendo licitante, desde já fica 
designado o dia 30 de janeiro de 2014, as 13:00 horas, para a 2ª praça. Dos autos 
da presente execução não consta recurso pendente de decisão e conforme se 
depreende da certidão de f. 198/200 oriunda do Serviço Registral Imobiliário 
desta Comarca, denota-se o seguinte: R-5/9.911 - Protocolo 52.718 - Registro da 
penhora de 1/3 (um terço) do imóvel no processo n° 0620.06.021168-2; AV-6-
9.911 - Prot. 53.456 - averbação nos termos da Certidão do Juízo da 2ª Vara desta 
comarca, constando ação de cobrança sob o n° 0620.07.022484-0 sendo 
exequente SUPERMERCADO OLIVEIRA; R-8-9.911 - Prot. 62.329 - Hipoteca de 
1° grau de 2/3 do imóvel a favor de GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO-
ODONTOLOGICOS LTDA. Pelo presente ficam intimados os executados, das 
designações constantes deste edital, caso não seja encontrado para intimação 
pessoal. São Gonçalo do Sapucaí/MG, Secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível, 
Criminal e de Execuções Penais, aos 18 de novembro de 2013. Eu, (a) Adrieny 
Ester Mariano, o digitei. Eu, (a) Gisele Altero, Oficiala de Apoio Judicial B, o 
subscrevi. A JUIZA DE DIREITO: (a) DRA. THAIS MARIA VINCI 
DE  MENDONCA CHAVES.  


