
FORO DO INTERIOR. EDITAIS. COMARCA DE POMPEU-MG. EDITAL DE 1ª e 
2ª HASTAS PUBLICAS. O Exmo. Sr. Dr. Kleber Alves de Oliveira, Juiz de Direito da 
Comarca de Pompéu/MG, em pleno exercício do cargo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, extraído nos 
autos de n.º 0520.13.001137-9 - Carta Precatória, oriunda da 22ª Vara Cível de Belo 
Horizonte MG (Proc. 0024.97.038480-6), Ação de Execução proposta por MGI Minas 
Gerais Participações, inscrita no CNPJ sob nº 19.296.342/0001-29, com sede em Belo 
Horizonte/MG na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, Prédio Gerais, 6º andar, Serra 
Verde, em face de Múcio Menezes, brasileiro, casado, fazendeiro, CPF 127.479.806-00, 
Mauro José de Menezes, brasileiro, casado, fazendeiro, CPF 258.077.226-04 e Pedro 
Menezes Junior, brasileiro, casado, médico, CPF 180.428.486-68, todos residentes e 
domiciliados em Pompéu/MG, que, às 13:00 horas do dia 22/07/2013, no saguão do 
Fórum desta Comarca, situado na Praça Governador Valadares, 64, o(s) leiloeiro(s) 
oficial(s) da Empresa Minas Gerais Leilões Ltda., nomeado(s) na Portaria nº 09/2010 
trará (ao) a público o pregão de venda e arrematação a quem mais der e melhor lanço 
oferecer em hasta pública, igual ou superior ao da avaliação, dos bens pertencentes ao 
executado Múcio Menezes, a seguir descritos, conforme Auto de Penhora feita pela 
Oficial de Justiça da Comarca a fls. 71 dos autos: "Imóvel rural, uma área de terreno 
medindo 38,87,50 (trinta e oito hectares, oitenta e sete ares e cinquenta centiares) de 
terras de campos, em comum com área maior, avaliado por R$ 9.000,00 (nove mil reais) 
cada hectare, perfazendo R$ 349.875,00 (trezentos e quarenta e nove mil e oitocentos e 
setenta e cinco reais) e 06,03,71 (seis hectares, três ates e setenta e um centiares) de 
terras de culturas, em comum com área maior, avaliado por R$ 12.000,00 (doze mil 
reais) cada hectare, perfazendo R$ 72.445,20 (setenta e dois mil, quatrocentos e 
quarenta e cinco reais e vinte centavos), conforme Matrícula de nº 1790, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Pompéu/MG, com as seguintes benfeitorias edificadas: Uma 
casa residencial, sede da fazenda, com todas as suas dependências, sendo 09 cômodos, 
03 banheiros, alpendre com garagem, com área construída de 300m² (trezentos metros 
quadrados), toda em laje e coberta de telhas, piso em ardósia, construção de boa 
qualidade, avaliado por R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo 50%, R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 04 currais de réguas, uma casa para ordenha e uma 
casa de máquinas, um galinheiro, tudo em construção de boa qualidade, avaliado por R$ 
100.000,00 (cem mil reais), sendo 50% R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), situados no 
imóvel denominado fazenda "Mato Grosso", lugar denominado "Passagem, 
"Canabrava" e "São Bento", neste município e comarca de Pompéu/MG. Perfazem as 
avaliações R$ 547.320,20 (quinhentos e quarenta e sete mil, trezentos e vinte reais e 
vinte centavos). Não consta nos autos a existência de ônus sobre os bens acima 
descritos, bem como recurso pendente de julgamento. Se não alcançar lanço superior a 
avaliação, será feita a venda a quem mais der, quando o lanço abaixo do valor da 
avaliação poderá ser aceito, desde que não configure preço vil, no dia 08/08/2013, às 
13: 00 horas. Caso não seja o devedor pessoalmente intimado, fica desde já notificado 
da presente hasta pública. Quem quiser arrematar ditos bens, compareça a este Juízo no 
dia, lugar e hora supra designados. Serão acrescidos 5% sobre o valor da arrematação 
devidos ao leiloeiro a título de honorários, os quais serão pagos pelo arrematante no 
prazo legal. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MMª. Juiz que se 
expedisse o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 
da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pompéu/MG, aos 24 (vinte e quatro) 
dias do mês de Junho de 2013. Eu, Rubens Campos Nolasco, Of. de Apoio Judicial, o 
digitei. Eu, Bráulio Argos de Campos, Escrivão Judicial, o subscrevi. O MMº. Juiz de 
Direito, Kleber Alves de Oliveira. 


