
Comarca de Silvianopolis, MG - Edital de Pracas. O Bel. Regis Silva Lopes, Juiz de 

Direito da Comarca de Silvianopolis, Estado de Minas Gerais, no exercicio do cargo 

e na forma da lei, etc... FAZ SABER todos quantos o presente Edital virem ou dele 

conhecimento tiverem com prazo de 20 (vinte) dias, que, por este Juizo e 

Secretaria correm em todos os seus termos e atos os autos da Carta Precatoria nº 

0674 12 001634-2 que tramita por esta Comarca de Silvianopolis-MG, expedida nos 

autos da Acao de Execucao nº 0620 03 001865-4, que tramita pela 2ª Vara da 

Comarca de Sao Goncalo do Sapucai-MG, sendo exeqUente BEMGE Banco do 

Estado de Minas Gerais S/A e executados Jose Odair da Silva e outros, pelo Juiz de 

Direito da Comarca foi designada a data de 11/04/2013, as 13.00 horas, para 1ª 

Praca, no atrio do edificio do Forum desta Comarca de Silvianopolis, na Praca 

Horario Guimaraes, nº 03, onde sera levado a publico por pregao de venda e 

arrematacao a quem mais der ou maior lanco oferecer, igual ou superior a 

avaliacao do bem imovel consistente em: "Uma gleba de terras com a area de 

03,49,09 ha, denominado "Sitio Cafua", localizado no Municipio de Turvolandia-MG, 

em comum numa area maior de 71,24,48 ha. Objeto da matricula 7.300 do CRI 

desta Comarca de Silvianopolis-MG, avaliado em 28/08/2012 por R$36.000,00 

(trinta e seis mil reais)", de propriedade do Executado MANOEL ANTONIO DE 

OLIVEIRA, sendo que 50% do referido bem se encontra penhorado em favor do 

proprio exequente acima mencionado nos autos nº 382/95 (nº antigo) da Comarca 

de Sao Goncalo Sapucai-MG, conforme averbacao nº 01-mat. 7300 do CRI de 

Silvianopolis-MG, nao sendo o bem alienado em 1ª Praca, sera feita a venda do 

bem pelo valor da avaliacao ou a quem mais der, no dia 25/04/2013, as 13.00 

horas, em 2ª Praca, no mesmo local e endereco supra mencionados. Pelo presente 

ficam os Executados Jose Odair da Silva, Solange Andrade de Oliveira e Manoel 

Antonio de Oliveira intimados das Pracas acima designadas, caso nao sejam 

encontrados quando das intimacoes pessoais. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos, mandou expedir o presente que sera afixado no saguao do Forum no local 

de costume e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 

de Silvianopolis, aos 04 (quatro) dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e 

treze (2013). Eu, Andre Luiz de Castro Dias, Escrivao Judicial em substituicao legal, 

subscrevi. Bel. Regis Silva Lopes, Juiz de Direito, assino.  

 


