
COMARCA DE MONTALVANIA-MG - EDITAL DE PRIMEIRA E EVENTUAL 

SEGUNDA PRACA para venda e arrematação dos bens penhorados ao 

executado NONATO RODRIGUES BARBOSA, nos autos carta precatória de nº 

0427.10.000343-8 Exequente: MGI MINAS GERAIS PARTICIPACOES S/A - 

Executado: Nontato Rodrigues Barbosa. O Dr. Eriton Jose Sant`Ana Magalhaes, 

Juiz de Direito em exercício nesta Comarca de Montalvânia, Estado de Minas 

Gerais, na forma da lei, etc... FAZ SABER, aos que o presente edital virem ou 

dele conhecimento tiverem que, que no próximo dia 23/01/2013, as 16: 00 horas, 

no átrio do Fórum local, sito na Praça Platão, 399, Centro, Montalvânia/MG, o 

Oficial de Justiça, servindo de Porteiro dos auditórios deste Juízo, levara a 

venda em publico pregão, aquele que maior lanço ofereça acima da avaliação, 

os bens penhorados para garantia da Ação supra caracterizada, cientes de que, 

não sendo alcançado lanço superior a importância da avaliação, que e de R$ 

418.176,00 (quatrocentos e dezoito mil cento e setenta e seis reais), seguir-se-á 

no dia 06/02/2013, as 14:00 horas, a sua venda a quem mais der, a saber: 

IMOVEL: Uma parte de terras, com área de 232,00 hectares, situada na fazenda 

São Gonçalo, município de Montalvânia/MG, possuindo as seguintes 

benfeitorias: aproximadamente 2.800 metros de cerca de arame farpado, em 

ruim estado de conservação. Registrada no Cartório de Registro de Imóveis 

desta cidade e comarca de Montalvânia/MG, sob o nº R-02-1543, livro 2-F, ff. 

148, referido imóvel encontra-se hipotecado em 5º grau ao Banco de CREDITO 

REAL DE MINAS Gerais S/A. Total da avaliação: R$ 418.176,00 (quatrocentos e 

dezoito mil e cento e setenta e seis reais). E quem dito bem quiser arrematar, 

devera comparecer no lugar, dia e hora mencionados, ciente de que a 

arrematação far-se-á com dinheiro a vista, ou a prazo de 15 (quinze) dias, 

mediante caução idônea, pagas as custas da arrematação Quem estiver 

interessado em adquiri-lo em prestações poderá apresentar por escrito sua 

proposta, nunca inferior a avaliação, com oferta de pelo menos 30% (trinta por 

cento) a vista, sendo o restante garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel 

(Art. 690, § 1º, CPC). E para que ninguém venha alegar ignorância, mandou-se 

expedir o presente edital que será publicado no Diário do Judiciário Eletrônico-

DJE e afixado no saguão do Fórum Local. Dado e passado nesta Cidade e 

Comarca de Montalvânia, Estado de Minas Gerais, aos 19 dias do mês de 

dezembro do ano dois mil e doze (19/12/2012). Eu, Diana Soares Nunes, Escriva 

Judicial, digitei, conferi e subscrevi. (a) Eriton Jose Sant`Ana de Magalhaes-Juiz 

de Direito. 
 


