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Lei Federal nº 11.419 de 19/12/2006, art 4º

"Assinatura Digital: o presente documento está
assinado digitalmente, nos termos da Lei
11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura
digital constitui forma de encriptação eletrônica do
documento. Ela está empregada neste documento
eletrônico como recurso tecnológico da segurança
da informação. Os dados que compõem cada
informação deste documento foram cifrados pela
assinatura digital quando do respectivo
armazenamento no equipamento banco de dados do
TJMG. Para a cifragem e armazenamento, o
Tribunal de Justiça de Minas Gerais empregou
certificados digitais expedidos por instituição
certificadora devidamente credenciada na
ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira). O presente documento recebeu
assinatura digital com uso de Certificado de padrão
ICP-Brasil com algoritmo de assinatura "sha1RSA",
expedido pela Autoridade Certificadora denominada
"AC PRODEMGE SRF", usando padrão de
algoritmos criptográficos de RSA(1024 bits). Os
métodos criptográficos empregados impedem que a
assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os
dados do documento digitalmente assinado e
armazenado sejam adulterados ou copiados,
tornando-os invioláveis. Encontram-se garantidas,
pela assinatura digital, a autenticidade e a
inviolabilidade de todos os dados do presente
DIÁRIO DO JUDICIÁRIO DO TJMG."

1ª INSTÂNCIA

AIMORÉS

COMARCA DE AIMORÉS - JUSTIÇA
GRATUITA - PRAZO 20(vinte) DIAS- EDITAL
DE CITAÇÃO - Dr.Anderson Zanotelli, , MM. Juiz
de Direito da comarca de Aimorés-MG, na forma da
Lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
perante este Juízo processam-se os autos nº
0011.2016.002808-7 Ação Penal, movido pela
Justiça Pública em face de José Vicente de Oliveira,
é o presente edital para CITAÇÃO do acusado
abaixo qualificado, atualmente em lugar incerto e
não sabido, José Vicente de Oliveira brasileiro,
nascido em 10/01/1961, natural de Santa Rita de
Itueto-MG, filho de Manoel Vicente de Oliveira e de
Arminda da Silva Reis, para que tomem
conhecimento dos termos da presente ação no qual
foram denunciados como incurso nas sanções do art.
147(Trêsvezes), c/c art. 61, inciso II alínea"e",na
forma do art. 170, todos do Código Penal em
contexto de violência de gênero, lei 11.340/2006,
bem como para apresentar resposta à acusação no
prazo de 20 (vinte) dias e constituir advogado. E,
para conhecimento de todos, será este afixado no
saguão do Fórum desta cidade. Aimorés/MG, 28 de
Julho de 2020.
Eu, ,Eudislane Cristina de Souza Coutinho,
Estagiária, que o digitei e subescrevi. Dr.Anderson

Zanotelli Juiz de direito.

ALFENAS

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO DE
ALIENAÇÃO JUDICIAL (CONFORME LEI Nº
13.105/2015) PROCESSO:
5001431-98.2020.813.0016 - 2ª VARA CÍVEL DE
ALFENAS/MG. Requerente: COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO
SUDOESTE DE MINAS GERAIS E NORDESTE
DE SAO PAULO LTDA - SICOOB AGROCREDI.
Requerido: GILBERTO GONCALVES - ME E
OUTRO. FERNANDO CAETANO MOREIRA
FILHO, JUCEMG 445, LUCAS RAFAEL
ANTUNES MOREIRA, JUCEMG 637, JONAS
GABRIEL ANTUNES MOREIRA, JUCEMG 638,
Leiloeiros Públicos Oficiais, nomeados pelo MM.
Juiz desta Comarca faz ciência aos interessados e,
principalmente, aos executados/devedores, que no
processo indicado venderá os bens discriminados,
pelo maior lance, em LEILÃO PÚBLICO a ser
realizado simultaneamente, por meio presencial e
eletrônico. Em 1º leilão, no dia 03/09/2020 às 13:00
e em 2º leilão 03/09/2020 às 13:15 ambas realizadas
através da plataforma eletrônica www.mgl.com.br e
no seguinte local: Fórum Milton Campos Praça
Doutor Emílio da Silveira, 314 Centro em
Alfenas/MG. Caso esteja suspensa a prestação
presencial de serviços em razão da Pandemia do
Covid-19, será realizado apenas o leilão eletrônico.
Em primeiro leilão os bens não poderão ser vendidos
por valor inferior ao da avaliação. Caso o bem não
seja arrematado, em primeiro leilão, por valor igual
ou superior ao valor da avaliação, será realizado
segundo leilão, na data indicada, quando serão
aceitos lances em valor inferior ao da avaliação,
desprezando-se o preço vil (conforme art. 891,
parágrafo único, da Lei13.105/2015). Se não houver
expediente forense na data designada, o leilão será
realizado no primeiro dia útil subsequente, no
mesmo horário e local. O Leilão será realizado na(s)
data(s) acima mencionada(s). Não havendo licitantes
na(s) data(s) indicada(s) fica redesignado leilão para
as seguintes datas, de forma (online) 1º leilão
20/10/2020 10:00 e 2º leilão 20/10/2020 10:15; 1º
leilão 15/12/2020 10:00 e 2º leilão 15/12/2020
10:15; 1º leilão 18/02/2021 10:00 e 2º leilão
18/02/2021 10:15; 1º leilão 15/03/2021 10:00 e 2º
leilão 15/03/2021 10:15; 1º leilão 15/04/2021 10:00
e 2º leilão 15/04/2021 10:15; 1º leilão 17/05/2021
10:00 e 2º leilão 17/05/2021 10:15; 1º leilão
15/06/2021 10:00 e 2º leilão 15/06/2021 10:15; 1º
leilão 15/07/2021 10:00 e 2º leilão 15/07/2021
10:15; 1º leilão 16/08/2021 10:00 e 2º leilão
16/08/2021 10:15; através da plataforma eletrônica
www.mgl.com.br. Bem(ns) (01) Qt.: 2 Freezers
horizontais, marca Consul, cor branca, em
funcionamento, em bom estado de conservação.
Lance mínimo em primeiro leilão 100% da

avaliação: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais). Lance
mínimo em segundo leilão 50% da avaliação: R$
2.000,00 (Dois mil reais); (02) Qt.: 1 Forno a gás
industrial, marca Venancio, em funcionamento e em
bom estado de conservação. Lance mínimo em
primeiro leilão 100% da avaliação: R$ 1.500,00
(Hum mil e quinhentos reais). Lance mínimo em
segundo leilão 50% da avaliação: R$ 750,00
(Setecentos e cinquenta reais); (03) Qt: 1 Estufa
elétrica, 06 bandejas com mostruário de vidro em
funcionamento e em bom estado de conservação.
Lance mínimo em primeiro leilão 100% da
avaliação: R$ 600,00 (Seiscentos reais). Lance
mínimo em segundo leilão 50% da avaliação: R$
300,00 (Trezentos reais); (04) Qt.: 1 chapa a gás
com 4 queimadores. Lance mínimo em primeiro
leilão 100% da avaliação: R$ 800,00 (Oitocentos
reais). Lance mínimo em segundo leilão 50% da
avaliação: R$ 400,00 (Quatrocentos reais); (05) Qt.:
1 Forno Micro-ondas, marca panasonic, seminova,
cor branca, modelo style. Lance mínimo em
primeiro leilão 100% da avaliação: R$ 300,00
(Trezentos reais). Lance mínimo em segundo leilão
50% da avaliação: R$ 150,00 (Cento e cinquenta
reais). Tudo conforme auto de penhora.
TOTALIZANDO O LANCE MÍNIMO EM
PRIMEIRO LEILÃO 100% DA AVALIAÇÃO: R$
7.200,00 (Sete mil e duzentos reais).
TOTALIZANDO LANCE MÍNIMO EM
SEGUNDO LEILÃO 50% DA AVALIAÇÃO: R$
3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). ENDEREÇO
DE VISITAÇÃO: Rua Francisco Mariano, 172,
Centro, Alfenas/MG. DEPOSITÁRIO (A)
GILBERTO GONÇALVES. FORMAS E
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: a) À VISTA:
pagamento deverá ser realizado de imediato pelo
arrematante nos termos do art. 892 do Código de
Processo Civil. b) PARCELADO: Nos termos do
art. 895 Código de Processo. TAXA DE LEILÃO: A
comissão do leiloeiro conforme despacho, está
fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor da
arrematação para bens imóveis e 10% (dez por
cento) para bens móveis, a ser paga pelo
arrematante, não se incluindo no valor do lance.
INFORMAÇÕES: através da plataforma através da
plataforma eletrônica www.mgl.com.br ou pelo
e-mail leiloesmg@leiloesmg.com.br ou pelos
telefones (37) 3242-2218, (37) 9-9862-5653. Ficam,
desde já, intimadas as partes, os coproprietários, os
interessados e, principalmente, os executados,
credores hipotecários ou credores fiduciários, bem
como os respectivos cônjuges, se casados forem.
Requerente: COOPERATIVA DE CREDITO DE
LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DE MINAS
GERAIS E NORDESTE DE SAO PAULO LTDA -
SICOOB AGROCREDI. Advogados (as) do autor:
CAMILA FERRAZ DE ARAUJO PINTO OAB:
183846; ANA CAROLINA MONTEIRO FERRAZ
DE ARAUJO - OAB:76618. Requerido:
GILBERTO GONCALVES - ME E OUTRO;
Outro: Executado GILBERTO GONÇALVES. 22
de julho 2020. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL
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ANDRADAS

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO DE
ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA ¿
ONLINE e/ou PRESENCIAL.
O EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ANDRADAS/MG, DR. TARCÍSIO MARQUES,
nomeado os leiloeiros públicos na pessoa de
ALESSANDRO DE ASSIS TEIXEIRA, JUCEMG
992/2015 e THAÍS COSTAS BASTOS TEIXEIRA,
JUCEMG 629/2006, FAZ ciência aos interessados e,
principalmente, aos executados empresa
Agropecuária Barbosa Netos Ltda, Renato Antenor
Barbosa e Jorge Luiz Barbosa e suas esposas se
casado forem, bem como o exequente Valdecir
Maganhoto, que nos autos do processo de Ação de
Execução de Título Extrajudicial, feito de n.
5000246-29.2019.8.13.0026, levar-se-á a hasta
publica, em ALIENAÇÃO JUDICIAL
ELETRÔNICA e/ou PRESENCIAL a ser realizada,
em 11/09/2020 às 13:00 horas, em primeira
alienação e, em segunda alienação, no dia
30/09/2020 às 13:00 horas. ENDEREÇO DE
VISITAÇÃO ¿ Cadastro e visitação através do sites
¿ www.leiloesjudiciaismg.com.br e
thais@leiloesjudiciaismg.com.br. INTIMANDO a
todos os interessados que fora fixado o valor mínimo
para arrematação em 60% (sessenta por cento) da
avaliação, e a comissão do senhor leiloeiro restou
estipulada em 5% (cinco por cento), da arrematação.
BEM A SER LEILOADO ¿ Um terreno constante
do lote 11 da quadra D, do loteamento denominado
Jardim Satélite, nesta cidade, medindo 420,002ms²,
sendo 12,00ms de frente e fundos por 35,00ms nas
laterais com situação e frente para a rua Neuza
Maria Gomes, confrontando ainda, na lateral direita
com o lote 12, na lateral esquerda com o lote 10 e na
linha dos fundos com o lote 03, bem este objeto da
matrícula 11.848, do livro de n. 2 AT. Ônus: Consta
da matrícula do referido imóvel ¿ Consta da referida
matrícula indisponibilidade do aludido imóvel a
saber: 1) Av. 8 ¿ Processo ¿ 0026 18 005844-3 da
Primeira Vara desta cidade ¿ figurando como autor
João Batista Rissato; 2) Av. 9. Processo 0026 18
005861-7, processo oriundo da Primeira Vara ¿
credor Angelo Rissato; 3) Av. 10 ¿ Ajuizamento de
Execução. Proposta por Antônio Cezarani Sobrinho
¿ Processo ¿ 5000246-29.2019.8.13.0026, atendendo
ao artigo 828 do Código de Processo Civil; 4) Av.
11. Ajuizamento de Execução ¿ Artigo 828 do
Código de Processo Civil, processo 0026 18 4735-4,
com origem na Segunda Vara desta Comarca, tendo
como credor o Banco Bradesco S/A; 5) Av. 12 ¿
Ajuizamento de Execução ¿ Artigo 828 do CPC ¿
Processo ¿ 0026 18 4631-5 da Segunda Vara desta
Comarca, figurando como credor Banco Bradesco
S/A; 6) Av. 13. Indisponibilidade ¿ Processo
5000929-66.2019.8.13.0026 Primeira Vara da
Comarca ¿ credor Valdecir Maganhoto. 7) Av. 14.
Indisponibilidade ¿ Processo
5000930-51.2019.8.13.0026 ¿ Credor ¿ Sandra
Maria da Silva Luz ¿ Primeira Vara da Comarca; 8)
Av. 15 ¿ Penhora ¿ Artigo 844 do CPC ¿ Credor
Antônio Cezarini Sobrinho Processo ¿
5000246-29.2019.8.13.0026 ¿ Origem Segunda Vara
desta Comarca; 9) Av. 16. Indisponibilidade ¿
Processo ¿ 5001096-83.2019.8.13.0026. Autor Luiz
Henrique da Silva ¿ Primeira Vara desta Comarca;
10) Av. 17. Processo ¿ 5000902-83.2019.8.13.0026-
Autor Luciana de Carvalho Silva Reis. Primeira
Vara desta Comarca; 11) Av. 18 ¿ Indisponibilidade
¿ Processo ¿ 5000930-51.2019.8.13.0026 ¿ Credor
Sandra Maria da Silva Luz ¿ Primeira Vara 12) Av.
19 ¿ Ajuizamento de Ação ¿ Artigo 828 do CPC ¿
Autor Benedito Carlos de Oliveira ¿ Processo
5001239-72.2019.8.13.0026 ¿ Primeira Vara da
Comarca. n) Av. 20 ¿ Indisponibilidade ¿ Origem
Segunda Vara ¿ Processo ¿
5000924-14.2019.8.13.0026 ¿ autor Marcos Paulo

da Silva; 13) Av. 21 ¿ Ajuizamento de Ação ¿
Processo ¿ 5001996-66.2019.8.13.0026 ¿ autor ¿
Valdecir Maganhoto ¿ Primeira Vara; 14) Av. 22 ¿
Ajuizamento de ação ¿ Processo ¿
5001954-17.2019.8.13.0026 ¿ Autor ¿ Luciana de
Carvalho Reis ¿ Primeira Vara; 15) Av. 23 ¿
Indisponibilidade ¿ Processo ¿
5001295-08.2019.8.13.0026 ¿ Paulo de Carvalho ¿
Segunda Vara da Comarca e AV. 24 ¿ Penhora ¿
artigo 844 do CPC ¿ Processo ¿
5001953-32.2019.8.13.0026 ¿ Credor ¿ Sandra
Maria da Silva Luz ¿ Primeira Vara desta Comarca;
16) Av. 25 ¿ Processo ¿ 15449320184013826 ¿
Lançada nesta averbação a indisponibilidade de bens
em face do executado Renato Antenor Barbosa; 17)
Av: 26 ¿ Proecsso 5001997-51.2019.8.13.0026 ¿
credor Luiz Henrique da Silva ¿ objetivo registro de
penhora em face do aludido bem; 18) Av: 27 ¿
Processo ¿ 5001996-66.02019.8.13.0026 ¿ Credor ¿
Valdecir Maganhoto ¿ trata-se o presente de registro
da penhora; 19) AV; 28 ¿
5001954-17.2019.8.13.0026 ¿ Credor ¿ Luciana de
Carvalho Silva Reis ¿ lançado registro da penhora
em face do bem; 20) Av: 29 ¿ Proecsso
5000924-44.2020.8.13.0026 ¿ Credor ¿ Marcos
Paulo da Silva ¿ lançada informações de constrição
do bem; 21) AV; 30 ¿ Processo ¿
5000420-04.2020.8.13.0026 ¿ Credor Pedro
Alacantâra Stela ¿ averbação lançada para os fins do
artigo 828 do CPC; 22) AV: 31 ¿ Processo ¿
5002474-74.2019.8.13.0026 ¿ Credor ¿ Ailson de
Carvalho ¿ averba certidão do artigo 828 do CPC;
23) Av: 32 - Processo 5001096-83.2019.8.13.0026 ¿
autor ¿ Luiz Henrique da Silva ¿ lançada para fins de
constar a indisponibilidade do bem; 24) Av: 33 ¿
Processo ¿ 5001096-83.2019.8.13.0026 ¿ autor Luiz
Henrique da Silva ¿ lançada para aduzir que mantida
a indisponibilidade frisada na averbação de n. 32;
25) Av: 34 5000902-83.2019.8.13.0026 ¿ Luciana
de Carvalho Silva Reis ¿ averba neste item a
manutenção da indisponibilidade do bem; 26) Av:
35 ¿ Processo 5000246-92.2020.8.13.0026 ¿ credor
Ademir Ferraz ¿ averbação eralziada com o fito de
demonstrar aos interessados a existência do presente
processo aqui mencionado. Recursos Pendentes:
Nada Consta. Valor da Dívida: R$ 29.926.38 (vinte
e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e
oito centavos), cálculo que data de 05/11/2019.
VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 368.000.00
(trezentos e sessenta e oito mil reais), cálculo que
data de 06.05.2020 CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO ¿ Adotar-se-á como forma de
pagamento aquelas descritas no artigo 895, incisos e
parágrafos do Código de Processo Civil. Adverte-se,
ainda, que será sempre considerado vencedor o
maior lance ofertado, independente da forma ou
condição de pagamento que o arrematante venha a
escolher. Lance à vista prevalece sobre proposta de
pagamento parcelado. Ficam, desde já, intimadas as
partes, os coproprietários, os interessados e,
principalmente, os executados, credores hipotecários
ou credores fiduciários, bem como os respectivos
cônjuges, se casado forem. Intimando, ainda,
aqueles lustrados acima no quesito Ônus que por
razões de direito lançaram averbações junto a
matrícula do bem a ser leiloado, seja ela de
indisponibilidade, penhora do artigo 844 do CPC e
registro de ação executiva atendendo ao artigo 828
do CPC, ou, ainda, outras averbações de direito,
porventura, existentes. Dado e passado nesta cidade
e Comarca de Andradas, Estado de Minas Gerais,
aos 27 de julho de 2020.
TARCÍSIO MARQUES
Juiz de Direito junto a Primeira Vara

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA E INTIMAÇÃO DE
ALIENAÇÃO JUDICIAL ELETRÔNICA ¿
ONLINE e/ou PRESENCIAL.
O EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE
ANDRADAS/MG, DR. TARCÍSIO MARQUES,
nomeado os leiloeiros públicos na pessoa de
ALESSANDRO DE ASSIS TEIXEIRA, JUCEMG

992/2015 e THAÍS COSTAS BASTOS TEIXEIRA,
JUCEMG 629/2006, FAZ ciência aos interessados e,
principalmente, aos executados empresa
Agropecuária Barbosa Netos Ltda, Renato Antenor
Barbosa e Jorge Luiz Barbosa e suas esposas se
casado forem, bem como o exequente Antônio
Cezarini Sobrinho, que nos autos do processo de
Ação de Execução de Título Extrajudicial, feito de
n. 5000246-29.2019.8.13.0026, levar-se-á a hasta
publica, em ALIENAÇÃO JUDICIAL
ELETRÔNICA e/ou PRESENCIAL a ser realizada,
em 11/09/2020 às 13:00 horas, em primeira
alienação e, em segunda alienação, no dia
30/09/2020 às 13:00 horas. ENDEREÇO DE
VISITAÇÃO ¿ Cadastro e visitação através do sites
¿ www.leiloesjudiciaismg.com.br e
thais@leiloesjudiciaismg.com.br. INTIMANDO a
todos os interessados que fora fixado o valor mínimo
para arrematação em 60% (sessenta por cento) da
avaliação, e a comissão do senhor leiloeiro restou
estipulada em 5% (cinco por cento), da arrematação.
BEM A SER LEILOADO ¿ Um terreno constante
do lote 11 da quadra D, do loteamento denominado
Jardim Satélite, nesta cidade, medindo 420,002ms²,
sendo 12,00ms de frente e fundos por 35,00ms nas
laterais com situação e frente para a rua Neuza
Maria Gomes, confrontando ainda, na lateral direita
com o lote 12, na lateral esquerda com o lote 10 e na
linha dos fundos com o lote 03, bem este objeto da
matrícula 11.848, do livro de n. 2 AT. Ônus: Consta
da matrícula do referido imóvel ¿ Consta da referida
matrícula indisponibilidade do aludido imóvel a
saber: a) Av. 8 ¿ Processo ¿ 0026 18 005844-3 da
Primeira Vara desta cidade ¿ figurando como autor
João Batista Rissato; b) Av. 9. Processo 0026 18
005861-7, processo oriundo da Primeira Vara ¿
credor Angelo Rissato; c) Av. 10 ¿ Ajuizamento de
Execução. Proposta por Antônio Cezarani Sobrinho
¿ Processo ¿ 5000246-29.2019.8.13.0026, atendendo
ao artigo 828 do Código de Processo Civil; d) Av.
11. Ajuizamento de Execução ¿ Artigo 828 do
Código de Processo Civil, processo 0026 18 4735-4,
com origem na Segunda Vara desta Comarca, tendo
como credor o Banco Bradesco S/A; e) Av. 12 ¿
Ajuizamento de Execução ¿ Artigo 828 do CPC ¿
Processo ¿ 0026 18 4631-5 da Segunda Vara desta
Comarca, figurando como credor Banco Bradesco
S/A; f) Av. 13. Indisponibilidade ¿ Processo
5000929-66.2019.8.13.0026 Primeira Vara da
Comarca ¿ credor Valdecir Maganhoto. g) Av. 14.
Indisponibilidade ¿ Processo
5000930-51.2019.8.13.0026 ¿ Credor ¿ Sandra
Maria da Silva Luz ¿ Primeira Vara da Comarca; h)
Av. 15 ¿ Penhora ¿ Artigo 844 do CPC ¿ Credor
Antônio Cezarini Sobrinho Processo ¿
5000246-29.2019.8.13.0026 ¿ Origem Segunda Vara
desta Comarca; i) Av. 16. Indisponibilidade ¿
Processo ¿ 5001096-83.2019.8.13.0026. Autor Luiz
Henrique da Silva ¿ Primeira Vara desta Comarca; j)
Av. 17. Processo ¿ 5000902-83.2019.8.13.0026-
Autor Luciana de Carvalho Silva Reis. Primeira
Vara desta Comarca; l) Av. 18 ¿ Indisponibilidade ¿
Processo ¿ 5000930-51.2019.8.13.0026 ¿ Credor
Sandra Maria da Silva Luz ¿ Primeira Vara m) Av.
19 ¿ Ajuizamento de Ação ¿ Artigo 828 do CPC ¿
Autor Benedito Carlos de Oliveira ¿ Processo
5001239-72.2019.8.13.0026 ¿ Primeira Vara da
Comarca. n) Av. 20 ¿ Indisponibilidade ¿ Origem
Segunda Vara ¿ Processo ¿
5000924-14.2019.8.13.0026 ¿ autor Marcos Paulo
da Silva; o) Av. 21 ¿ Ajuizamento de Ação ¿
Processo ¿ 5001996-66.2019.8.13.0026 ¿ autor ¿
Valdecir Maganhoto ¿ Primeira Vara; p) Av. 22 ¿
Ajuizamento de ação ¿ Processo ¿
5001954-17.2019.8.13.0026 ¿ Autor ¿ Luciana de
Carvalho Reis ¿ Primeira Vara; q) Av. 23 ¿
Indisponibilidade ¿ Processo ¿
5001295-08.2019.8.13.0026 ¿ Paulo de Carvalho ¿
Segunda Vara da Comarca e AV. 24 ¿ Penhora ¿
artigo 844 do CPC ¿ Processo ¿
5001953-32.2019.8.13.0026 ¿ Credor ¿ Sandra
Maria da Silva Luz ¿ Primeira Vara desta Comarca.
Recursos Pendentes: Nada Consta. Valor da Dívida:
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R$ 48.730,00 (quarenta e oito mil, setecentos e trinta
reais), cálculo que data de 25/10/2019. VALOR DA
AVALIAÇÃO: R$ 368.000.00 (trezentos e sessenta
e oito mil reais), cálculo que data de 09.12.2019
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO ¿ Adotar-se-á
como forma de pagamento aquelas descritas no
artigo 895, incisos e parágrafos do Código de
Processo Civil. Adverte-se, ainda, que será sempre
considerado vencedor o maior lance ofertado,
independente da forma ou condição de pagamento
que o arrematante venha a escolher. Lance à vista
prevalece sobre proposta de pagamento parcelado.
Ficam, desde já, intimadas as partes, os
coproprietários, os interessados e, principalmente, os
executados, credores hipotecários ou credores
fiduciários, bem como os respectivos cônjuges, se
casado forem. Intimando, ainda, aqueles lustrados
acima no quesito Ônus que por razões de direito
lançaram averbações junto a matrícula do bem a ser
leiloado, seja ela de indisponibilidade, penhora do
artigo 844 do CPC e registro de ação executiva
atendendo ao artigo 828 do CPC, ou, ainda, outras
averbações de direito, porventura, existentes. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Andradas,
Estado de Minas Gerais, aos 14 de julho de 2020.
TARCÍSIO MARQUES
Juiz de Direito junto a Primeira Vara

ARAÇUAÍ

COMARCA DE ARAÇUAÍ - MG - JUSTIÇA
GRATUITA-EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS - AÇÃO PENAL. O Dr. Jorge
Arbex Bueno, MM. Juiz de Direto da 2ª Vara Cível,
Criminal e da Infância e da Juventude desta
Comarca de Araçuaí, Estado de Minas Gerais, no
exercício do cargo, na forma da lei, FAZ SABER:- a
todos quantos virem o presente edital ou dele,
conhecimento tiverem, especialmente a denunciada
LORRAYNE OLIVEIRA ROCHA brasileira,
solteira, natural de Teófilo Oroni/MG, nascida aos
29.5.1996, filha de Wandemberg Jardim Rocha e de
Lúcia Maria Oliveira Rocha, que por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e
da Juventude desta Comarca de Araçuaí-MG, tem
tramitação a Ação Penal em que a Justiça Pública
move em face de LORRAYNE OLIVEIRA
ROCHA, acima qualificado, autos de nº
0005014-25.2008.8.13.0034 . E, constando nos autos
que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido,
determinou o MM Juiz que expedisse o presente
edital para CITÁ-LA para os termos da denúncia
ofertada pelo Ministério Público Estadual com
incurso no artigo 309 da Lei 9.503/1997, bem como
para responder à acusação, por escrito, no prazo de
10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. E, para que ninguém alegue
ignorância, mandou expedir o presente Edital que
será publicado na Imprensa Oficial e no Saguão do
Edifício Fórum local, com a afixação de uma cópia
no quadro próprio existente. Dado e Passado nesta
Cidade e Comarca de Araçuaí-MG, aos 22 dias do
mês de julho do ano de 2020. Eu, Mirella Augusta
Henrique de Oliveira, Gerente de Secretaria, o
digitei, conferi e subscrevo na forma da lei por
ordem do MM. Juiz de Direito.
Jorge Arbex Bueno
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e
da Infância e da Juventude

ARAGUARI

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA.
JUSTIÇA GRATUITA. PRAZO 10 (DEZ) DIAS.
Processo-crime nº: 0035.19.006550-4. Natureza:
Criminal. Vítima: CLEONICE ROSA TERRA,
brasileiro(a), RG: 5612887-MG Constando nos
autos estar a vítima, acima qualificado(a), em lugar
incerto e não sabido, o Exmo. Juiz de Direito, da 2ª

Vara Criminal, Execução Penal e Cartas Precatórias
Criminais da Comarca de Araguari, Estado de Minas
Gerais, Dr. Cássio Macedo Silva, no uso de suas
atribuições e na forma da Lei, mandou expedir o
presente edital pelo qual o(a) INTIMA para que
tome ciência da sentença que julgou EXTINTO O
PROCESSO por falta de condição da ação penal,
qual seja, o interesse processual, nos termos dos art.
485, IV e VI do NCPC, por analogia. Para
conhecimento de todos e para que ninguém possa
alegar ignorância, expediu-se o presente edital que
será afixado no lugar de costume para publicação, na
forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade de
Araguari, Estado de Minas Gerais, aos 27 dias do
mês de Julho de 2020. Eu, Érika Lemes Pereira,
Estagiária, digitei o presente edital__________.

COMARCA DE ARAGUARI - JUSTIÇA
GRATUITA- EDITAL DE INTERDIÇÃO de JOÃO
DE JESUS. Autos nº 0035 18 0133015. Ação de
INTERDIÇÃO. REQUERENTE: CONSELHO DE
ARAGUARI SOCIEDADE SÃO VICENTE DE
PAULO. A Exma. Sra. DOUTORA ANA RÉGIA
SANTOS CHAGAS, Juíza de Direito da 4ª Vara
Cível, da Comarca de Araguari, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, etc. FAZ SABER, a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que este Juízo, por sentença
proferida em 25/04/2019, DECRETOU A
INTERDIÇÃO PARCIAL de JOÃO DE JESUS,
brasileiro, solteiro, aposentado, filho de Anita
Ferreira de Jesus, nascido em 01 de fevereiro de
1948, natural de Araguari/MG portadora de RG MG
10.614.818 e CPF 078.272.266-04, residente e
domiciliado na Rua Josias Batista Leire, n. 293,
bairro do Bosque, nesta cidade de Araguari/MG,
sendo-lhe nomeada curador o sr. LUIZ CARLOS
GUEDES, brasileiro, casado, presidente da
Associação, filho de Jacinto Luiz da Cruz e Amélia
Guedes da Cruz, portador de RG MG 539.008
SSP/MG e CPF nº 144.697.236-49. Causa da
interdição: "# No caso em exame, examinando as
peças dos autos, ficou constatado que o curatelado é
portador de doença mental, sofrendo de transtorno
mental profundo desde seu nascimento, resultando
em total incapacidade de comunicação e interação
social, incapacitando-o para os atos da vida civil,
sendo que faz uso de medicamentos e
acompanhamento médico da rede pública. Ficou
concluído que o curatelado não tem condições de
administrar seus bens e gerir os atos de sua pessoa,
necessitando dos cuidados dos funcionários do
Abrigo, onde reside para todas as atividades de sua
vida. ...". A curatela deve ficar circunscrita aos atos
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e
negocial, ou seja, a requerida ficará privada de
receber eventuais rendas e pensões e quaisquer
quantias que lhe forem devidas, fazer suas despesas
de subsistência, educação e as de administração,
conservação e melhoramentos de eventuais bens que
adquirir, não podendo, também praticar, sem a
curadora, atos de empréstimo, transação, quitação,
alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado e
praticar, em geral, os atos que não sejam de mera
administração (arts.1.772, 1.774; 1.781; 1.782;1.747,
II e III; todos do CC/02). Por fim, a Curadora não
poderá tomar medidas que impliquem disposição ou
oneração de bens móveis ou imóveis de propriedade
do curatelado sem prévia autorização deste juízo
(art.1.748, CCB). Ficando advertindo a curadora
sobre os limites da curatela acima destacados, e que
deverá buscar tratamento e apoio apropriados à
conquista da autonomia pela curatelada (art.758,
CPC). Edital expedido em 26/08/2019, que será
publicado por três (03) vezes no órgão oficial, com
intervalo de 10 (dez) dias entre uma e outra. Eu,
Malvina Eulália Teixeira da Cruz, oficiala de apoio
judicial, o digitei e assino. Eu, Fabiana Fernandes
Rodrigues, Escrivã Judicial, o conferi e assino por
ordem do MM. Juiz. (Prov. 161/2006).

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ARAGUARI-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO DOS RÉUS EM LUGAR INCERTO,
DESCONHECIDOS E EVENTUAIS
INTERESSADOS. JUSTIÇA GRATUITA - Juíza
de Direito da 4ª Vara Civil, ANA RÉGIA SANTOS
CHAGAS. Prazo de 20 (vinte) dias. Saibam todos
quantos o presente edital de CITAÇÃO virem que,
perante a 4ª Vara Cível da Comarca de
Araguari/MG, corre uma ação de USUCAPIÃO,
registrada sob o nº. 5002563-36.2020.8.13.0035,
requerida por ANTÔNIO MARTINS PEREIRA,
brasileiro, casado, serralheiro, filho de Neves
Martins e Teresa Maria de Jesus, portador da carteira
do RG de nº MG-1.415.388, inscrito no CPF nº
144.702.336-68, em desfavor de CHEDE ABUD e
Outros. Ficam todos os réus em lugar incerto,
desconhecidos e os eventuais interessados
CITADOS, para, querendo, contestar o pedido nos
15 (quinze) dias, seguintes ao prazo de fruição do
presente, com as advertências do art. 285, do CPC,
sob pena de revelia (art. 335 do CPC). Não sendo
contestada a ação presumir-se-ão verdadeiros os
fatos articulados pela parte autora. O imóvel tem as
seguintes características: 01 (um) Terreno, LOTE
05, da QUADRA 12-A, medindo 12,00 metros de
frente para a Rua Cabriunas, 44,10 metros pela
esquerda confrontando com o lote 04, 46,00 metros
pela lateral direita confrontando com o lote 06, e
12,00 metros pelo fundo, totalizando 540,60 m²;
tendo como confrontantes: DAVI FERREIRA DOS
SANTOS; MOZAR MARTINS PEREIRA e
SILVESTRE DA CRUZ POVOA. Para
conhecimento de todos, especialmente dos réus em
lugar incerto e não sabido, desconhecidos, bem
como dos interessados, publica-se o presente edital
no "Diário do Judiciário". Edital expedido em 27 de
julho de 2020. Eu ______________ Maria Goreti
Novaki de Oliveira Reis, Oficiala de Apoio Judicial,
o digitei e assino. Eu, ___________________
Fabiana Fernandes Rodrigues, Gerente de Secretaria,
o conferi e assino por ordem da MM. Juíza. (Prov.
161/2006).

BELO HORIZONTE

3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº
5001226-79.2019.8.13.0024. PRAZO: 10 DIAS.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO. EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. DEFERIDA A
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Christian Gomes
Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença datada de
14.01.2020, foi SUBMETIDO(A) À CURATELA:
CELIA SOLANGE DA SILVA RIBEIRO,
portador(a) de Sequela de Acidente Vascular
Cerebral (CID 10 I 63), Demência Vascular (CID 10
F 01), estando incapaz para os atos da vida civil.
Nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente, Sr(a)
ELCIO EUSTAQUIO RIBEIRO. Para
conhecimento de todos, expediu-se este Edital que
será publicado e afixado no átrio do Fórum. Belo
Horizonte, 29 de Julho de 2020. O Gerente de
Secretaria, Gilberto Cândido Primares.

3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº
5001226-79.2019.8.13.0024. PRAZO: 10 DIAS.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO. EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. DEFERIDA A
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Christian Gomes
Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença datada de
14.01.2020, foi SUBMETIDO(A) À CURATELA:
CELIA SOLANGE DA SILVA RIBEIRO,
portador(a) de Sequela de Acidente Vascular
Cerebral (CID 10 I 63), Demência Vascular (CID 10
F 01), estando incapaz para os atos da vida civil.
Nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente, Sr(a)
ELCIO EUSTAQUIO RIBEIRO. Para
conhecimento de todos, expediu-se este Edital que
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será publicado e afixado no átrio do Fórum. Belo
Horizonte, 29 de Julho de 2020. O Gerente de
Secretaria, Gilberto Cândido Primares.

3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº
5045757-90.2018.8.13.0024. PRAZO: 10 DIAS.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO. EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. DEFERIDA A
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Christian Gomes
Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença datada de
11.11.2019, foi SUBMETIDO(A) À CURATELA:
BARBARA BERTOLETI, portador(a) de Retardo
Mental grave, com comprometimento do
comportamento (CID 10 F 72.1), estando incapaz
para os atos da vida civil. Nomeado(a) Curador(a)
o(a) requerente, Sr(a) ELOISA BERTOLETI. Para
conhecimento de todos, expediu-se este Edital que
será publicado e afixado no átrio do Fórum. Belo
Horizonte, 29 de Julho de 2020. O Gerente de
Secretaria, Gilberto Cândido Primares.

3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº
5154182-85.2016.8.13.0024. PRAZO: 10 DIAS.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO. EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. DEFERIDA A
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Christian Gomes
Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença datada de
02.05.2018, foi SUBMETIDO(A) À CURATELA:
LEANDRO DIAS ABREU, portador(a) de doença
CID 10 F20.0, estando incapaz para os atos da vida
civil. Nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente, Sr(a)
CLAUDIA DIAS ABREU. Para conhecimento de
todos, expediu-se este Edital que será publicado e
afixado no átrio do Fórum. Belo Horizonte, 29 DE
JULHO DE 2020. O Gerente de Secretaria, Gilberto
Cândido Primares.

3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº
5031391-12.2019.8.13.0024. PRAZO: 10 DIAS.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO. EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. DEFERIDA A
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Christian Gomes
Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença datada de
21.01.2020, foi SUBMETIDO(A) À CURATELA:
MARIA DE LOURDES GAMA DE MIRANDA,
portador(a) de (CID 10 F 03) DEMÊNCIA NÃO
ESPECIFICADA, estando incapaz para os atos da
vida civil. Nomeado(a) Curador(a) o(a) requerente,
Sr(a) MARCIO LUCIO DE MIRANDA FILHO.
Para conhecimento de todos, expediu-se este Edital
que será publicado e afixado no átrio do Fórum.
Belo Horizonte, 29 de julho de 2020. O Gerente de
Secretaria, Gilberto Cândido Primares

3ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE
BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº
5152993-38.2017.8.13.0024. PRAZO: 10 DIAS.
SEGUNDA PUBLICAÇÃO. EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. DEFERIDA A
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Christian Gomes
Lima, Juiz de Direito da 3ª Vara de Família, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem, ou dele
conhecimento tiverem que, por sentença datada de
11.11.2019, foi SUBMETIDO(A) À CURATELA:
MAIRA AGOSTINHO GOMES, portador(a) de
Retardo mental moderado (CID 10 F 71), estando
incapaz para os atos da vida civil. Nomeado(a)
Curador(a) o(a) requerente, Sr(a) ROSANGELA
MARCIA AGOSTINHO. Para conhecimento de
todos, expediu-se este Edital que será publicado e
afixado no átrio do Fórum. Belo Horizonte, 29 DE
JULHO de 2020. O Gerente de Secretaria, Gilberto
Cândido Primares.

3º TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS
Justiça Gratuita. O(A) MM(ª). Juiz(a) Presidente, em
exercício, no 3º Tribunal do Júri, da Comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem em andamento
nesta Vara e Cartório do 3º Tribunal do Júri, os
autos do processo nº 0024.17.113.710-2, em que é
autor o Ministério Público e réus CARLOS FELIPE
SOARES, filho(a) de Carlos Antônio Soares e Anita
Lúcia da Silva Soares, nascido(a) em 15/4/1987,
natural de Belo Horizonte/MG, WILLIAM DA
CRUZ LEAL, filho(a) de Wilson José Leal e Maria
Zilda Santos da Cruz, nascido(a) em 16/9/1985,
natural de São Bernardo do Campo/SP, e PAULO
HENRIQUE PARDIM DE OLIVEIRA, filho(a) de
Geraldo Pinto de Oliveira e Anita Pereira Pardim,
nascido(a) em 18/6/1988, natural de Belo
Horizonte/MG; no qual figura(m) como vítima(s)
Allan Guimarães Pontelo, pelo fato ocorrido nesta
Capital no dia 2/9/2017. E, constando dos autos que
os ditos réus estão em lugar incerto e não sabido,
mandou na forma da Lei n. 11.689/08 expedir o
presente edital pelo qual os INTIMA para realização
da sessão de seu julgamento que se realizará no dia
24/8/2020, às 8:40 horas, no Plenário do 3º Tribunal
do Júri, sito na av. Augusto de Lima, n. 1.549, 4º
andar, sala OP 491 - Fórum Lafayette, bairro Barro
Preto, nesta Capital; ficando o(a) mesmo(a) ciente
de que o julgamento não será adiado pelo seu não
comparecimento na sessão, nos termos do art. 457
da Lei n. 11.689/08. E, para conhecimento de todos
expediu-se o presente que será publicado e afixado
no local de costume. Dou fé. Belo Horizonte/MG, 29
de julho de 2020. Eu, Maria de Fátima Lages,
Escrivã Judicial, subscrevo e assino. O(A) MM(ª).
Juiz(a) Presidente do 3º Tribunal do Júri, , Dra.
Fabiana Cardoso Gomes Ferreira. Confere com o
original. /amf-tj 1

1º TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS
Justiça Gratuita. O(A) MM(ª). Juiz(a) Presidente, em
exercício, no 1º Tribunal do Júri, da Comarca de
Belo Horizonte, na forma da lei, etc.
FAZ SABER, a todos que virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que tem em andamento
nesta Vara e Cartório do 1º Tribunal do Júri, os
autos do processo nº 0024.18.069.853-2 em que é
autor o Ministério Público e réu(ré) MICHEL
HENRIQUE DEZIDERO GOMES , filho(a) de
Ronildo Luiz Dezidero e Alessandra Geralda
Gomes, nascido(a) em 14/07/1997, prontuário
3109896, identidade MG-21019344; pelo fato
ocorrido nesta Capital no dia 23/06/2018. E,
constando dos autos que os(a) ditos(a) réus(ré) estão
em lugar incerto e não sabido, mandou na forma da
Lei n. 11.689/08 expedir o presente edital pelo qual
o(a) INTIMA para realização da sessão de seu
julgamento que se realizará no dia 17/09/2020, às
09:00 horas, no Plenário do 1º Tribunal do Júri, sito
na av. Augusto de Lima, n. 1.549, andar térreo, sala
AL44 - Fórum Lafayette, bairro Barro Preto, nesta
Capital; ficando o(a) mesmo(a) ciente de que o
julgamento não será adiado pelo seu não
comparecimento na sessão, nos termos do art. 457
da Lei n. 11.689/08. E, para conhecimento de todos
expediu-se o presente que será publicado e afixado
no local de costume. Dou fé. Belo Horizonte/MG,
29/07/2020. Eu, Maria de Fátima Lages, Escrivã
Judicial , subscrevo e assino. O(A) MM(ª). Juiz(a)
Presidente do 1º Tribunal do Júri, Dr. LEONARDO
VIEIRA ROCHA DAMASCENO . Confere com o
original. /TJ.6

Processos Eletrônicos (PJe)

2º Edital
Processo nº: 5013625-43.2019.8.13.0024
Comarca de Belo Horizonte - Edital de

Interdição-Justiça Gratuita - O Dr. André Luiz
Tonello de Almeida, MM. Juiz da 9ª Vara de
Família de Belo Horizonte, capital do Estado de
Minas Gerais, faz saber que nesta vara e respectiva
secretaria tramita o Processo n º.
5013625-43.2019.8.13.0024 Ação: Curatela/
Interdição. Em 14/11/2019, nos autos supra foi
proferida a sentença de Curatela/Interdição de
MARIA AUXILIADORA DE FREITAS GOMES,
brasileira, viúva, RG: MG-3.311.950, CPF
475.093.766-53, residente e domiciliado na rua
Ocara, 212, Bairro Santa Mari, Belo Horizonte/MG,
portadora de Doença de Alzheimer - CID: 10-G 30.1
e Demência na Doença de Alzheimer - CID 10-F
00.1, declarando-a privada de exercer, sem curador,
os atos da vida civil, nos termos no artigo 487,
inciso I no NCPC. A curatela fica limitada ao
requerimento e à administração de eventual
benefício previdenciário ou assistencial em favor
desta, bem como para reger os demais atos
corriqueiros da vida civil. Destarte, a curadora está
autorizada a defender os interesses da interditanda
perante o INSS e também a administrar os recursos
oriundos de seus benefícios previdenciários ou
assistenciais perante as instituições financeiras. Foi
nomeado(a) seu(sua) curador(a) SILVANA DE
FREITAS GOMES, brasileira, aposentada, RG:
MG-4.307.663 e CPF 852.582.886-68, residente e
domiciliado na Rua Ocara, 212, Bairro Santa Madri,
Belo Horizonte/MG, de acordo com o art.1767
inciso III, do mesmo código. Para o conhecimento
de todos expediu-se o presente edital que será
afixado e publicado, nos termos do art. 755, §3º do
CPC, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Dado e
passado nesta cidade de Belo Horizonte, 29/07/2020.
Eu, Fernanda Eto Filó Viegas, Gerente de Secretaria,
por ordem do MM Juiz, o subscrevo.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE
DIAS. O DR. RICARDO TORRES OLIVEIRA,
JUIZ DE DIREITO NA 7ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE, MINAS
GERAIS, Faz saber a todos quantos o conhecimento
do presente deva pertencer que, por este Juízo e
Secretaria, têm andamento os autos da ação
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, processo
eletrônico 6124556-38.2015.8.13.0024, requerida
por SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI ,
inscrita no CNPJ 15.868.808/0001-62 em face de
EMPREITEIRA CONSTRUCAO MARMORES E
GRANITOS LTDA, inscrita no CNPJ
01.120.212/0001-75, referente segundo as alegações
da parte autora ao contrato de compra e venda
mercantil de mercadorias de seu comércio, com a
Requerida, pela importância atualizada de R$
3.742,17 (três mil setecentos e quarenta e dois reais
e dezessete centavos), representada pela nota fiscal
abaixo relacionada na tabela, sem contudo ter a
empresa Requerente o seu crédito satisfeito, uma vez
que a referida nota não foi devidamente quitada no
prazo concedido para tanto. E, estando a parte ré já
identificada, em local incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital para citá-la e intimá-la
nos termos da presente ação, para, querendo,
contestá-la, no prazo de 15(quinze) dias, úteis, sob
pena de revelia e confissão, com as advertências e
ressalvas, mormente aquelas previstas nos §§8º, 9º
10º, do artigo 334, 341 e 344, do Código de
Processo Civil. Ausente defesa, será nomeado
curador especial, consoante artigo 72, II, c/c seu
parágrafo único, da lei processual. Deu-se a causa o
valor de R$ 3.742,17 em 17/11/2015. Será o
presente publicado na forma da lei e afixado em
local de costume. Belo Horizonte, 22 de julho de
2020. Eu, Rosane de Carvalho, Escrivã Judicial, o
subscrevi e assino.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE
DIAS. O DR. RICARDO TORRES OLIVEIRA,
JUIZ DE DIREITO NA 7ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE, MINAS
GERAIS, Faz saber a todos quantos o conhecimento
do presente deva pertencer que, por este Juízo e
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Secretaria, têm andamento os autos da ação
PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, processo
eletrônico 6124556-38.2015.8.13.0024, requerida
por SOMA ALIMENTOS DO BRASIL EIRELI ,
inscrita no CNPJ 15.868.808/0001-62 em face de
EMPREITEIRA CONSTRUCAO MARMORES E
GRANITOS LTDA, inscrita no CNPJ
01.120.212/0001-75, referente segundo as alegações
da parte autora ao contrato de compra e venda
mercantil de mercadorias de seu comércio, com a
Requerida, pela importância atualizada de R$
3.742,17 (três mil setecentos e quarenta e dois reais
e dezessete centavos), representada pela nota fiscal
abaixo relacionada na tabela, sem contudo ter a
empresa Requerente o seu crédito satisfeito, uma vez
que a referida nota não foi devidamente quitada no
prazo concedido para tanto. E, estando a parte ré já
identificada, em local incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital para citá-la e intimá-la
nos termos da presente ação, para, querendo,
contestá-la, no prazo de 15(quinze) dias, úteis, sob
pena de revelia e confissão, com as advertências e
ressalvas, mormente aquelas previstas nos §§8º, 9º
10º, do artigo 334, 341 e 344, do Código de
Processo Civil. Ausente defesa, será nomeado
curador especial, consoante artigo 72, II, c/c seu
parágrafo único, da lei processual. Deu-se a causa o
valor de R$ 3.742,17 em 17/11/2015. Será o
presente publicado na forma da lei e afixado em
local de costume. Belo Horizonte, 22 de julho de
2020. Eu, Rosane de Carvalho, Escrivã Judicial, o
subscrevi e assino.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE
DIAS. O DR. RICARDO TORRES OLIVEIRA,
JUIZ DE DIREITO NA 7ª VARA CÍVEL DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE, MINAS
GERAIS, Faz saber a todos quantos o conhecimento
do presente deva pertencer que, por este Juízo e
Secretaria, têm andamento os autos da ação de
REINTEGRAÇÃO DE POSSE, processo eletrônico
5064446-56.2016.8.13.0024, requerida por
ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A,
inscrita no CNPJ 19.537.752/0001-14 em face de
Vetor Construções e Manutenção Industrial Ltda,
inscrita no CNPJ 02.110.981/0001-55, referente ao
contrato de locação celebrado com a empresa ré,
contrato de locação N 000186/14, a parte autora
alega em sua petição inicial que a parte ré continua
utilizando os equipamentos e não os devolveu até a
presente data, alega ainda que os equipamentos no
valor de mercado soma R$ 148.949,57, estando a
parte ré, em local incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital para citá-lo dos termos da presente
ação, para que querendo venha contestar, Adverte-se
a V. Sa., que não sendo contestado o pedido,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
articulados pela Autora. Fica ciente de que em caso
de revelia será nomeado curador. Deu-se a causa o
valor de R$ 148.949,57 em 09/05/2016. Será o
presente publicado na forma da lei e afixado em
local de costume. Belo Horizonte, 22 de julho de
2020. Eu, Rosane de Carvalho, Escrivã Judicial, o
subscrevi e assino.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE
DIAS. A DRa CLAUDIA COSTA CRUZ
TEIXEIRA FONTES, JUÍZA DE DIREITO DA 32ª
VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE, MINAS GERAIS, FAZ SABER A
TODOS QUANTOS O CONHECIMENTO DO
PRESENTE DEVA PERTENCER QUE, POR
ESTE JUÍZO E SECRETARIA, TÊM
ANDAMENTO OS AUTOS DA AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO Nº
5069442-63.2017.8.13.0024, REQUERIDA POR
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL CAIRO EM
FACE DE EDUARDO EUSTÁQUIO RODRIGUES
NUNES, CPF 624.131.636-20 E ALICE BRÁS
FERREIRA DE SOUZA, CPF 576.488.596-53,
AÇÃO QUE SE BASEIA NOS ENCARGOS
CONDOMINIAIS REFERENTES AO

APARTAMENTO Nº 401 DO BLOCO 02 DO
CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL CAIRO,
SITUADO À RUA MARIA DE SOUZA ALVES,
NÚMERO 272, BAIRRO MANACÁS, NESTA
CAPITAL, PERFAZENDO UMA IMPORTÂNCIA
DE R$ 3.461,00 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E
SESSENTA E UM REAIS) CORRESPONDENTES
A ATRASOS NO PAGAMENTO DAS TAXAS DE
CONDOMÍNIO RELATIVAS AOS MESES DE
ABRIL A DEZEMBRO DE 2016, JANEIRO A
MAIO DE 2017, E TAXAS EXTRAS RELATIVAS
AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE
2016 E FEVEREIRO DE 2017, DÍVIDA
ATUALIZADA ATÉ A DATA DE MAIO DE
2017, QUANDO DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
E, ESTANDO OS RÉUS EM LOCAL INCERTO E
NÃO SABIDO, EXPEDIU-SE O PRESENTE
EDITAL PARA CITÁ-LOS DOS TERMOS DA
PRESENTE AÇÃO, PARA QUERENDO, NO
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR
DEFESA, NOS TERMOS DO ART. 257 DO CPC,
FICANDO OS RÉUS ADVERTIDOS DE QUE
NÃO SENDO CONTESTADA A AÇÃO
PRESUMIR-SE-ÃO ACEITOS COMO
VERDADEIROS OS FATOS ARTICULADOS
PELO AUTOR E SER-LHES-Á NOMEADO
CURADOR EM CASO DE REVELIA. .SERÁ O
PRESENTE PUBLICADO NA FORMA DA LEI E
AFIXADO EM LOCAL DE COSTUME. Belo
Horizonte, 27 de ABRIL de 2020 .Eu,
___________________(Bel. Angela Vieira de
Figueiredo, Escrivã o subscrevi e assino).

COMARCA DE BELO HORIZONTE - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA
GRATUITA - PAULO GASTÃO DE ABREU, Juiz
de Direito da 10ª Vara de Família de Belo
Horizonte/Mg, faz saber a todos que neste juízo e
respectiva secretaria, tramita a ação de Execução de
Alimentos, processo 5137820-03.2019.8.13.0024,
que L. P. C. e I. H. P. C., representados por sua
genitora Fernanda Barbosa Pereira, move em face de
Rodrigo de Carvalho. E como o executado
encontra-se em local incerto e não sabido, é o
presente para citá-lo, para em 03 (três) dias efetuar o
pagamento, provar que o fez, ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo, nos termos do art. 528 do
Cpc/2015, contados a partir do término do prazo do
edital, sob pena de ser decretada sua prisão civil e
protestado o débito alimentar. Consideram-se
incluídas no débito as parcelas que se vencerem no
decorrer da execução, arts. 323 e 528, § 7º do
Cpc/2015 c/c Súmula 309 do Stj. Valor do débito:
R$1.820,97 (Um mil, oitocentos e vinte reais e
noventa e sete centavos), referente aos meses de
julho, agosto e setembro de 2019, devendo ser
atualizado até a data do efetivo pagamento. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial ao
requerido, nos termos do art. 257, incisos I, II, III,
IV. Para o conhecimento de todos expediu-se o
presente edital que será afixado e publicado na
forma da Lei. Belo Horizonte, 24 de julho de 2020.
Eu, Saionara Pereira dos Anjos, Escrivã substituta,
por ordem do juiz, o subscrevo.

COMARCA DE BELO HORIZONTE - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA
GRATUITA - PAULO GASTÃO DE ABREU, Juiz
de Direito da 10ª Vara de Família de Belo
Horizonte/Mg, faz saber a todos que neste juízo e
respectiva secretaria, tramita a ação de Execução de
Alimentos, processo 5094230-10.2018.8.13.0024,
que B.L.D.S.S, G.L.D.S.S e P.L.D.S.S.,
representados por sua genitora Fernanda Leoncio
dos Santos, move em face de Fabiano de Souza
Alves. E como o executado encontra-se em local
incerto e não sabido, é o presente para citá-lo, para
em 03 (três) dias efetuar o pagamento, provar que o
fez, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, nos
termos do art. 528 do Cpc/2015, contados a partir do
término do prazo do edital, sob pena de ser
decretada sua prisão civil e protestado o débito
alimentar. Consideram-se incluídas no débito as

parcelas que se vencerem no decorrer da execução,
arts. 323 e 528, § 7º do Cpc/2015 c/c Súmula 309 do
Stj. Valor do débito: R$ 1.921,64 (Um mil,
novecentos e vinte e um reais e sessenta e quatro
centavos), referente aos meses de junho e julho de
2018, devendo ser atualizado até a data do efetivo
pagamento. Em caso de revelia, será nomeado
curador especial ao requerido, nos termos do art.
257, incisos I, II, III, IV. Para o conhecimento de
todos expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da Lei. Belo Horizonte, 24 de
julho de 2020. Eu, Saionara Pereira dos Anjos,
Escrivã substituta, por ordem do juiz, o subscrevo.

1ª VARA DE FAMÍLIA -COMARCA DE BELO
HORIZONTE EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. JUSTIÇA
GRATUITA. Processo n.º
5001430-26.2019.8.13.0024. A Dra.Soraya
Brasileiro Teixeira, Juíza de Direito da 1ª Vara de
Família desta Comarca em pleno exercício de seu
cargo, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por sentença proferida
em 29/112019, foi decretada a INTERDIÇÃO
PARCIAL de EDITE MARTINS PEREIRA,
brasileira, viúva, pensionista, CI MG-4.360.497,
nascida aos 04/09/1930, filha de JOSÉ MARTINS
DA SILVA e ZULMIRA SOARES MARTINS,
residente e domiciliada na Rua Anori, nº 209, Bairro
São Gabriel, em Belo Horizonte/MG, tendo sido
fixado os seguintes limites da curatela: não pode ela,
interditada, enquanto nessa condição, salvo através
de seu curador, praticar qualquer ato de natureza
patrimonial ou negocial, como dar quitação, alienar,
ou comprar, transigir, praticar atos que não sejam de
mera administração, exercer atividade empresarial,
como movimentar contas bancária ou mesmo aplicar
ou resgatar qualquer tipo de investimento, inclusive
previdência privada; e, além disso, demandar e ser
demandada e até mesmo receber citações ou
intimações. E ainda, não pode ela, mesmo que
assistida pelo seu curador, obter carteira de
habilitação para dirigir veículo automotor, adquirir
autorização para porte de armas ou mesmo adquirir
armas, exercer atividade laboral em atividade de
risco para si e para terceiros e, ainda, emprestar,
doar, hipotecar e contrair ou conceder empréstimos
ou financiamentos e finalmente, adquirir ações. A
alienação de qualquer bem pertencente à curatelada,
mesmo com assistência do curador, dependerá de
autorização judicial. A interditada, mesmo estando
sob a curatela, poderá exercer atos simples, ligadas à
administração da vida pessoal. Tendo sido nomeado
curador, GUILHERME ANTÔNIO MARTINS
PEREIRA, brasileiro, união estável, cuidador de
idoso, RG nº 11810809 SSP/MG, CPF nº
055.558.306-61, nascido em 16/11/1983, filho de
ROBERTO MARTINS PEREIRA e GISLANE
ANTÔNIA PEREIRA, residente e domiciliado na
rua Sebastião Cardoso Antolin, nº 291, Bairro
Jardim Guanabara, em Belo Horizonte/MG, para que
possa como tal, representá-la nos atos da sua vida
Civil. E para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância no futuro,
expediu-se o presente edital, que será publicado e
afixada uma via neste Juízo em local de costume.
Eu, Cristina Emi Kimura Vianna, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei. Eu, Ricardo Wagner Alamy Reis,
Escrivão Judicial, o conferi, subscrevendo-o. Dra.
Soraya Brasileiro Teixeira, Juíza de Direito. Belo
Horizonte 29/07/2020. (Dra. PRISCILA
CAROLINE DA SIVA -OAB/MG 148.693).

1ª VARA DE FAMÍLIA - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30
DIAS. Autos PJe nº 5040740-73.2018.8.13.0024 - A
Dra. Soraya Brasileiro Teixeira, Juiza de Direito da
1ª Vara de Família desta Comarca, em pleno
exercício de seu cargo, na forma da Lei, etc... FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que por sentença
proferida em 30/03/2020, foi decretada a
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INTERDIÇÃO PARCIAL de DIVINA DOS
SANTOS ANIBAL, brasileira, viúva, aposentada,
CPF 625.205.476-34 e CI MG-1.119.532, nascida
em 13/08/1927, filha de ANTÔNIO LEÔNCIO DOS
SANTOS e MARIA MARTINS DOS SANTOS,
residente e domiciliada na Rua Nova Serrana nº 86,
Bairro Santa Inês, em Belo Horizonte/MG, tendo
sido fixado os seguintes limites da curatela: não
pode ela, interditada, enquanto nessa condição, salvo
através de sua curadora, praticar qualquer ato de
natureza patrimonial ou negocial, como dar
quitação, alienar, ou comprar, transigir, praticar atos
que não sejam de mera administração, exercer
atividade empresarial, como movimentar contas
bancária ou mesmo aplicar ou resgatar qualquer tipo
de investimento, inclusive previdência privada; e,
além disso, demandar e ser demandada e até mesmo
receber citações ou intimações. E ainda, não pode
ela, mesmo que assistida pela sua curadora, obter
carteira de habilitação para dirigir veículo
automotor, adquirir autorização para porte de armas
ou mesmo adquirir armas, exercer atividade laboral
em atividade de risco para si e para terceiros e,
ainda, emprestar, doar, hipotecar e contrair ou
conceder empréstimos ou financiamentos e
finalmente, adquirir ações. A alienação de qualquer
bem pertencente à curatelada, mesmo com
assistência da curadora, dependerá de autorização
judicial. A interditada, mesmo estando sob a
curatela, poderá exercer atos simples, ligadas à
administração da vida pessoal. Tendo sido nomeada
curadora, APARECIDA DOS SANTOS ANIBAL,
brasileira, solteira, assessora parlamentar, CPF
609.273.726-49 e RG MG-3.504.215, residente e
domiciliada na Rua Nova Serrana nº 86, Bairro
Santa Inês, em Belo Horizonte/MG, para que possa
como tal, representá-la nos atos da sua vida Civil. E
para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância no futuro,
expediu-se o presente edital, que será publicado e
afixada uma via neste Juízo em local de costume.
Eu, Cristina Emi Kimura Vianna, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei. Eu, Ricardo Wagner Alamy Reis,
Escrivão Judicial, o conferi, subscrevendo-o. Dra.
Soraya Brasileiro Teixeira, Juíza de Direito. Belo
Horizonte 29/07/2020. (Dr. ADEMAR ANTONIO
MARTINS AZEVEDO-OAB/MG 37.289).

- 1ª VARA DE FAMÍLIA -
COMARCA DE BELO HORIZONTE EDITAL DE
CURATELA/INTERDIÇÃO. JUSTIÇA
GRATUITA. Processo n.º
5016865-40.2019.8.13.0024. A Dra.Soraya
Brasileiro Teixeira, Juíza de Direito da 1ª Vara de
Família desta Comarca em pleno exercício de seu
cargo, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos
quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por sentença proferida
em 18/112019, foi decretada a INTERDIÇÃO
PARCIAL de LEONARDO DIAS DE SOUZA,
brasileiro, solteiro, do lar, filho de ODILON DIAS
DA SILVA e MARIA SENHORA DE SOUZA,
nascido aos 03/04/1986, CI nº:MG-17.277.655, CPF
nº:018.167.336-36, residente e domiciliado na Rua
Adolfo Bezerra de Menezes, nº 389, Bairro Campo
Alegre, Belo Horizonte, Minas Gerais, tendo sido
fixado os seguintes limites da curatela: não pode ele,
interditado, enquanto nessa condição, salvo através
de sua curadora, praticar qualquer ato de natureza
patrimonial ou negocial, como dar quitação, alienar,
ou comprar, transigir, praticar atos que não sejam de
mera administração, exercer atividade empresarial,
como movimentar contas bancária ou mesmo aplicar
ou resgatar qualquer tipo de investimento, inclusive
previdência privada; e, além disso, demandar e ser
demandado e até mesmo receber citações ou
intimações. E ainda, não pode ele, mesmo que
assistido pela sua curadora, obter carteira de
habilitação para dirigir veículo automotor, adquirir
autorização para porte de armas ou mesmo adquirir
armas, exercer atividade laboral em atividade de
risco para si e para terceiros e, ainda, emprestar,
doar, hipotecar e contrair ou conceder empréstimos

ou financiamentos e finalmente, adquirir ações. A
alienação de qualquer bem pertencente ao
curatelado, mesmo com assistência da curadora,
dependerá de autorização judicial. O interditado,
mesmo estando sob a curatela, poderá exercer atos
simples, ligadas à administração da vida pessoal.
Tendo sido nomeada curadora, TACIANA PAOLA
DIAS DE SOUZA, brasileira, solteira, cuidadora,
titular do CPF nº: 103.480.886-98, CI
nº:MG-16.609.718, filha de ODILON DIAS DA
SILVA e MARIA SENHORA DE SOUZA,
residente e domiciliada na Rua Adolfo Bezerra de
Menezes, nº 389, Bairro Campo Alegre, Belo
Horizonte, Minas Gerais, para que possa como tal,
representá-la nos atos da sua vida Civil. E para que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa
alegar ignorância no futuro, expediu-se o presente
edital, que será publicado e afixada uma via neste
Juízo em local de costume. Eu, Cristina Emi Kimura
Vianna, Oficial de Apoio Judicial, o digitei. Eu,
Ricardo Wagner Alamy Reis, Escrivão Judicial, o
conferi, subscrevendo-o. Dra. Soraya Brasileiro
Teixeira, Juíza de Direito. Belo Horizonte
29/07/2020. (Dr. PEDRO EUSTAQUIO DE
MELO-OAB/MG 123.808).

33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE. Edital de Citação de GERCON
RIBEIRO DA SILVA JUNIOR. Prazo 20 dias. O
Dr. Pedro Câmara Raposo-Lopes, MM. Juiz de
Direito da Trigésima Terceira Vara Cível da
Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, faz saber a todos quantos o presente
virem, ou dele conhecimento tiverem, que perante
esta Secretaria tramita ação de Procedimento
Comum ajuizada por BAMAQ
ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
em face de GERCON RIBEIRO DA SILVA
JUNIOR, processo eletrônico nº
5130926-45.2018.8.13.0024. E estando o Réu
GERCON RIBEIRO DA SILVA JUNIOR, inscrito
no CPF sob o nº 806.639.316-49, em lugar incerto e
não sabido, serve o presente para citá-lo para todos
os termos da presente ação, para, querendo,
apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de revelia. Caso não o faça presumir-se-ão
como verdadeiros os fatos articulados na peça
vestibular dos autos (artigo 344, do CPC) e lhe será
nomeado Curador Especial. Assim vai o presente
devidamente publicado e afixado no átrio do Fórum.
Advogado do Autor: WESLEN SOUSA SILVA -
OAB MG50802. Belo Horizonte, 22 de julho de
2020. Jonas Rêgo, Escrivão Judicial, por ordem do
MM. Juiz de Direito.

33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE. Edital de Citação de JACY
PEREIRA NUNES 66737265715. Prazo 20 dias. O
Dr. Pedro Câmara Raposo-Lopes, MM. Juiz de
Direito da Trigésima Terceira Vara Cível da
Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de
Minas Gerais, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, faz saber a todos quantos o presente
virem, ou dele conhecimento tiverem, que perante
esta Secretaria tramita ação de EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por BANCO
BRADESCO S/A em face de JACY PEREIRA
NUNES 66737265715, processo eletrônico nº
5022231-65.2016.8.13.0024. E estando o Executado
JACY PEREIRA NUNES 66737265715, inscrito no
CNPJ sob o nº 13.130.445/0001-38 , em lugar
incerto e não sabido, serve o presente para citá-lo
para todos os termos da presente ação, e para, no
prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da
dívida (NCPC, art. 829). Havendo o pagamento
imediato, sem oposição de embargos, ficam fixados
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
do valor do débito (art. 827), o qual será reduzido
pela metade, no caso de pagamento integral, no
prazo de 3 (três) dias (art. 827, §1°). Caso não o
faça, fica autorizada a imediata penhora de bens e a
sua avaliação, com as demais providências

determinadas no art. 829 do NCPC, e lhe será
nomeado Curador Especial. Assim vai o presente
devidamente publicado e afixado no átrio do Fórum.
Advogado do Autor: RENATO PENIDO DE
AZEREDO - OAB MG83042. Belo Horizonte, 17
de julho de 2020. Jonas Rêgo, Escrivão Judicial, por
ordem do MM. Juiz de Direito.

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela/Interdição - Processo nº
5075641-67.2018.8.13.0024, Simone Saraiva de
Abreu Abras, MMª Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família, na forma da Lei, etc# Faz Saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 22.07.2020,
foi decretada a interdição de WANESSA PAULA
DA SILVA, por ter atestada sua capacidade mental
comprometida, pois é portadora de RETARDO
MENTAL MODERADO, sendo assim impedida de
administrar seus bens, tendo sido nomeada como
curadora sua mãe, ZELITA DA TRINDADE
SILVA,brasileira, viúva, aposentada, titular do CPF
nº 083.801.326-02, titular da carteira de identidade
nº MG-13.311.672, com residência e domicílio na
rua Beco Irmão Trindade Xavier, nº 16, bairro Aarão
Reis, Belo Horizonte - MG, Cep: 31.810-390, a
quem imponho as obrigações legais, que se
encarregará das questões patrimoniais e negociais,
incluídos os aspectos relacionados aos direitos
pessoais e familiares, como casar ou constituir união
estável, dirigir veículos automotores, prestar
atividade laborativa, morar sozinha e viajar
desacompanhada (sendo certo que se fará
imprescindível a autorização judicial para os atos:
emprestar ou contrair empréstimo, transigir, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandada, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
Quanto à obrigação de prestar contas anualmente,
consoante disposto no art. 84, §4º, da Lei nº
13.146/2015, é certo que, em casos com o presente,
a exigência consistiria formalismo desarrazoado,
sendo certo que a requerida não possui renda e
patrimônio consideráveis, mesmo por se considerar
que os gastos demandados à sua subsistência são,
por vezes, superiores. Em face disso, hei por bem
dispensar a curadora do dever de prestar contas,
ressalvada, por óbvio e em caso de malversação, a
possibilidade dos legitimados/interessados
intentarem o referido procedimento. E para que
todos tenham conhecimento e ninguém possa alegar
ignorá-lo, no futuro, expediu-se o presente edital que
vai publicado por três vezes consecutivas. Dado e
passado nesta comarca de Belo Horizonte/MG, em
28 de Julho de 2020. Eu, Patrícia Naves Doti,
escrivã, o digitei por ordem do MM. Juiz de Direito
da 6ª Vara de Família.

33ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO
HORIZONTE. Edital de Citação de DEBORA
DARC DA SILVEIRA. Prazo 20 dias. O Dr. Pedro
Câmara Raposo-Lopes, MM. Juiz de Direito da
Trigésima Terceira Vara Cível da Comarca de Belo
Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, em
pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, faz
saber a todos quantos o presente virem, ou dele
conhecimento tiverem, que perante esta Secretaria
tramita ação Monitória ajuizada por IEDUC -
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/A
em face de DEBORA DARC DA SILVEIRA,
processo eletrônico nº 5142628-22.2017.8.13.0024.
E, estando o(a) Ré(u) DEBORA DARC DA
SILVEIRA, inscrito(a) no CPF sob o nº
101.980.566-80, em lugar incerto e não sabido, serve
o presente para citá-lo(a) para todos os termos da
presente ação, para, querendo, efetuar o pagamento
no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do
valor atribuído à causa (NCPC, art. 701), facultado,
em igual prazo, o oferecimento de embargos (NCPC,
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art. 702), ciente de que, caso não realize o
pagamento ou não apresente os embargos,
"constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo
judicial" (NCPC, 701, § 2º), e lhe será nomeado
Curador Especial. Assim vai o presente devidamente
publicado e afixado no átrio do Fórum. Advogado(a)
do(a) Autor(a): MAIRON DE CASTRO
LOURENCO DAS NEVES - OAB MG183981.
Belo Horizonte, 27 de julho de 2020. Jonas Rêgo,
Escrivão Judicial, por ordem do MM. Juiz de
Direito.

Comarca de Belo Horizonte - Edital de Interdição de
Luiz Carlos de Oliveira - Justiça Gratuita - Processo
Nº 5129033-82.2019.8.13.0024, Paulo Gastão de
Abreu, MM. Juiz de Direito da 10ª Vara de Família
desta Comarca, FAZ SABER que, por sentença
proferida em 23/04/2020, foi decretada a interdição
de Luiz Carlos de Oliveira, portador de
Esquisofrenia Paranoide, CID 10 - F20 e Retardo
Mental Grave CID 10 - F72, impedido de reger sua
pessoa e administrar seus bens, tendo sido nomeada
curadora definitiva Marinalva Rosa de Jesus
Oliveira. E, para que todos tomem conhecimento,
expediu-se o presente edital, que será afixado e
publicado na forma da Lei, por 03 (três) vezes
consecutivas, com intervalo de 10(dez) dias, na
forma do art. 755, § 3º do CPC/2015. Belo
Horizonte, 23 de junho de 2020. Eu, Renata Siqueira
de Resende Chaves, escrivã da 10ª Vara de Família.

Comarca de Belo Horizonte - Edital de Interdição de
Mauro Elias Neves - Justiça Gratuita - Processo Nº
5014440-74.2018.8.13.0024, Paulo Gastão de
Abreu, MM. Juiz de Direito da 10ª Vara de Família
desta Comarca, FAZ SABER que, por sentença
proferida em 26/11/2019, foi decretada a interdição
de Mauro Elias Neves, portador de Esquisofrenia
Paranoide, CID 10 - F20, impedido de reger sua
pessoa e administrar seus bens, tendo sido nomeado
curador definitivo Roberto Moreira. E, para que
todos tomem conhecimento, expediu-se o presente
edital, que será afixado e publicado na forma da Lei,
por 03 (três) vezes consecutivas, com intervalo de
10(dez) dias, na forma do art. 755, § 3º do
CPC/2015. Belo Horizonte, 19 de junho de 2020.
Eu, Renata Siqueira de Resende Chaves, escrivã da
10ª Vara de Família.

Comarca de Belo Horizonte - Edital de Interdição de
Maria Azevedo da Cunha - Processo Nº
5138490-41.2019.8.13.0024, Paulo Gastão de
Abreu, MM. Juiz de Direito da 10ª Vara de Família
desta Comarca, FAZ SABER que, por sentença
proferida em 24/03/2020, foi decretada a interdição
de Maria Azevedo da Cunha, portadora de
Demência na Doença de Alzheimer CID10 - F00.1,
impedida de reger sua pessoa e administrar seus
bens, tendo sido nomeado curador definitivo
Domingos Sávio Alves da Cunha. E, para que todos
tomem conhecimento, expediu-se o presente edital,
que será afixado e publicado na forma da Lei, por 03
(três) vezes consecutivas, com intervalo de 10(dez)
dias, na forma do art. 755, § 3º do CPC/2015. Belo
Horizonte, 10 de julho de 2020. Eu, Renata Siqueira
de Resende Chaves, escrivã da 10ª Vara de Família.

COMARCA DE BELO HORIZONTE. 11ª VARA
DE FAMÍLIA. Edital de Interdição. Processo nº
5070439 - 75.2019.8.13.0024. O MM. Juiz de
Direito da 11ª Vara de Família de Belo
Horizonte/MG, Dr. Marco Antonio Feital Leite, faz
saber a todos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por sentença proferida
em 22/06/2020, foi decretada a interdição de
SÍNTIA XAVIER SALES, brasileira, solteira,
beneficiária da Assistência Social, RG MG -
19.193.169, portador(a) de PSICOSE CID 10-F 29,
declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, na forma do artigo
85 da Lei 13.146/2015 e, de acordo com os arts. 4ª,
III, do Código Civil e 747, I, do Código de Processo

Civil, nomeou-lhe curador(a) NALDETE XAVIER
SANTOS, brasileira, casada, sempregada, RG nº
MG-14.862.036. E, para que todos tomem
conhecimento, expediu-se o presente Edital, que será
afixado e publicado na forma da Lei, por 03 vezes,
com intervalo de 10 dias, na forma do art. 755, §3º
do CPC e art. 9º, III do Código Civil. Belo
Horizonte, 25/07/2020. Eu, Silvana Márcia Vieira
Saldanha, Escrivã Judicial da 11ª Vara de Família de
Belo Horizonte, o subscrevo e assino

COMARCA DE BELO HORIZONTE. 11ª VARA
DE FAMÍLIA. Edital de Interdição. Processo nº
5176358-53.2019.8.13.0024. O MM. Juiz de Direito
da 11ª Vara de Família de Belo Horizonte/MG, Dr.
Marco Antonio Feital Leite, faz saber a todos que o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por sentença proferida em 28/07/2020, foi
decretada a interdição de JUAN PABLO SANTOS
BORGES, brasileiro, solteiro, beneficiário da
Assistência Social(BPC/LOAS), RG MG-15296461,
portador(a) de Retardo mental grave(CID 10-F72) e
esquizofrenia paranoide (CID 10-F
20.0),declarando-a incapaz de ercer pessoalmente os
atos da vida civil relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial, na forma do artigo
85 da Lei 13.146/2015 e, de acordo com os arts. 4ª,
III, do Código Civil e 747, I, do Código de Processo
Civil, nomeou-lhe rador(a) GLAUCIA DOS
SANTOS PEREIRA, brasileira, solteira, do lar, RG
nº MG-6070607. E, para que todos tomem
nhecimento, expediu-se o presente Edital, que será
afixado e publicado na forma da Lei, por 03 vezes,
com intervalo de 10 dias, na forma do art. 755, §3º
do CPC e art. 9º, III do Código Civil. Belo
Horizonte, 29/07/2020. Eu, Silvana Márcia Vieira
Saldanha, Escrivã Judicial da 11ª Vara de Família de
Belo Horizonte, o subscrevo e assino.

EDITAL DE CITAÇÃO - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - prazo deste de 30 (trinta) dias. O Dr.
José Maurício Cantarino Villela, Juiz de Direito da
29ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc# Pelo
presente EDITAL, extraído dos autos do processo
eletrônico de nº 5129968-30.2016.8.13.0024, AÇÃO
PROCEDIMENTO COMUM, ajuizada por BANCO
DO BRASIL S/A. em face de POSTO JUREMA
LTDA - EPP, ANA LUIZA PONTELO
CANABRAVA e ANA CAROLINA PONTELO
CANABRAVA. Da exordial consta que primeira Ré
POSTO JUREMA LTDA, em 16/04/2013, Contrato
de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº
162.905.306, vencível em 18/08/2013, com a
finalidade de abrir um crédito rotativo até o limite de
R$300.000 (trezentos mil reais). A ré/financiada
obrigou-se a pagar ao autor (financiador) o valor em
24 (vinte e quatro) parcelas. Contudo, em
16/08/2015, a empresa ré cessou o pagamento do
débito, ocorrendo o vencimento
antecipado/extraordinário da operação, em razão da
inadimplência (falta de pagamento do saldo devedor
e dos encargos existentes) Por encontrarem-se em
lugar incerto e não sabido, determinou-se a
expedição do presente EDITAL através do qual fica
os requeridos POSTO JUREMA LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº 17.442.658/0001-56, neste ato
representada pela Sra. Ana Luiza Pontelo
Canabrava, ANA LUIZA PONTELO
CANABRAVA, brasileira, solteira, empresária, filha
de Selma Geralda P. Canabrava, nascida em
02/04/1985, portadora da Carteira e Identidade nº
12690725, expedida pelo SSP/MG, inscrita no CPF
sob o nº 077.213.106-60 e ANA CAROLINA
PONTELO CANABRAVA, brasileira, solteira,
trabalhadora informal, filha de Selma Pontelo
Canabrava, nascida em 26/11/1979, portadora da
Carteira e Identidade nº 9274982, expedida pelo
PC/MG, inscrita no CPF sob o nº 047.043.796-04
ficam devidamente CITADOS para os termos da
ação retro mencionada devendo, no prazo de 15
(quinze) dias, oferecer sua defesa. Advirto-lhe,

outrossim, que nos termos do artigo 344 do Código
de Processo Civil, que não sendo contestada a ação,
presumir-se-ão, como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor(es), constantes da petição
inicial devidamente despachada pelo MM. Juiz de
Direito. Será nomeado curador especial em caso de
revelia. Para conhecimento de todos, eventuais
sucessores e terceiros interessados, será ele afixado
em lugar de costume, no átrio do Fórum deste Juízo
e publicado única vez no Diário de Justiça
Eletrônico - órgão oficial (sítio do TJMG) em
obediência aos requisitos da ampla publicidade,
autenticidade e segurança, o comando do artigo 257
do novo Código de Processo Civil e ao artigo14 da
Resolução 234, de 13 de julho de 2016 do Conselho
Nacional de Justiça, já que até implantação do
Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) as
intimações dos atos processuais serão realizadas via
Diário de Justiça Eletrônico (DJe) do próprio órgão
(art.14 da Resolução supracitada do CNJ). Belo
Horizonte, 29 de julho de 2020. Eu, ________ Ana
Carla Silva Oliveira - Escrivã Judicial em
substituição, o assino.

EDITAL DE CITAÇÃO - COMARCA DE BELO
HORIZONTE - prazo deste de 30 (trinta) dias. O Dr.
José Maurício Cantarino Villela, Juiz de Direito da
29ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc... Pelo
presente EDITAL, extraído dos autos de nº
5033325-39.2018.8.13.0024, AÇÃO MONITÓRIA,
ajuizada por MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
S/A em face de LUIZ FELIPE ROSA VICENTE,
em que o requerente alega que: No exercício de suas
atividades, a autora firmou com o réu contrato de
locação, objetivando a locação de um veículo de
propriedade da autora, cujos termos e condições
gerais de locação de veículos estão protocolados e
registrados no 3º Ofício de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de São
Paulo, microfilme nº 8.773.962, de 07 de julho de
2011. Esse contrato está disponível tanto no sítio
eletrônico da "Movida" quanto nos balcões de suas
lojas espalhadas por todo o Brasil.
Conforme estabelecido no CONTRATO PÚBLICO,
o locatário do veículo responsabilizou-se pelo
pagamento de eventuais multas de trânsito, avarias
no veículo e/ou qualquer equipamento adicional que
tenha sido requisitado.
Ocorre que o Réu, após usufruir dos serviços de
locação, não devolveu o veículo objeto da locação
no prazo convencionado, bem como, de forma
injustificada, a partir da data de 24/01/2017, deixou
de pagar as faturas que lhe foram enviadas, referente
aos valores das locações realizadas.Além do valor
das locações, o Réu não adimpliu com pagamento de
despesas relativas a multas de trânsito lavradas no
período da locação contratada, avarias causadas nos
veículos locados, lavagem dos veículos, bem como
da taxa administrativa, com a qual previamente
anuiu a Requerida, que é cobrada em todas as
locações.
Desse modo, em face da inadimplência do Réu e no
desígnio de receber os valores devidos, sem a
necessidade de acionar o Poder Judiciário, promoveu
a Autora a tentativa de notificação do Réu para
pagamento, concedendo, por mera liberalidade, o
prazo de 48 horas para o adimplemento integral dos
aluguéis, acessórios e demais encargos moratórios
decorrentes do inadimplemento, bem como para
notifica-lo da obrigação de devolver integralmente o
veículo alugado, no prazo de 03 dias, retornando
frutífero os avisos de recebimento. Cumpre
esclarecer, que o veículo que estava em posse da
Réu foi devidamente devolvido, restando, todavia, o
pagamento integral dos aluguéis inadimplidos.
Desta forma, não restou alternativa à Autora senão a
propositura da presente ação monitória a fim de
obter o pagamento da quantia devida, que atualizada
importa em R$ 26.611,26.
Por encontrar-se em lugar incerto e não sabido,
determinou-se a expedição do presente EDITAL
através do qual fica o requerido LUIZ FELIPE
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ROSA VICENTE, portador do CPF Nº
231.204.078-60, devidamente CITADO para os
termos da ação retro mencionada. Devendo, no
prazo de 15 dias, efetuar o pagamento da
importância de R$26.611,26 (vinte e seis mil,
seiscentos e onze reais e vinte e seis centavos),
executar a obrigação de fazer ou de não fazer ou
entregar coisa, se for o caso, acrescido em qualquer
situação, do pagamento honorários advocatícios de
cinco por cento do valor atribuído à causa, hipótese
em que, pagando, ficará isento de custas processuais.
Fica a parte advertida de que não sendo embargada a
ação ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de
pleno direito o Título Executivo Judicial,
independente de qualquer formalidade. Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Para
conhecimento de todos, eventuais sucessores e
terceiros interessados, será ele afixado em lugar de
costume, no átrio do Fórum deste Juízo e publicado
única vez no Diário de Justiça Eletrônico - órgão
oficial (sítio do TJMG) em obediência aos requisitos
da ampla publicidade, autenticidade e segurança, o
comando do artigo 257 do novo Código de Processo
Civil e ao artigo14 da Resolução 234, de 13 de julho
de 2016 do Conselho Nacional de Justiça, já que até
implantação do Diário de Justiça Eletrônico
Nacional (DJEN) as intimações dos atos processuais
serão realizadas via Diário de Justiça Eletrônico
(DJe) do próprio órgão (art.14 da Resolução
supracitada do CNJ). Belo Horizonte., 29 de julho de
2020. Eu, ________, Ana Carla Silva Oliveira -
Escrivã Judicial em substituição, o assino.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA
DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG -
JUSTIÇA GRATUITA - Edital de Curatela
Interdição - O Dr.Marco Aurélio Ferrara Marcolino,
Juiz de Direito da 4ª Vara de Família, na formada
lei, etc... Faz Saber, a todos quantos este Edital
virem, ou dele conhecimento tiverem que, por
sentença datada de 11/09/2019 foi decretada a de
interdição de BRAULIO PEREIRA DE ASSIS por
ser portador da Doença de Alzheimer (CID10- G30),
sendo incapaz de reger sua pessoa e de administrar
seus bens, não interferindo nos atos de mera
administração pessoal, tendo sido nomeado Curador,
ANTONIO CARLOS PEREIRA DE ASSIS,
brasileiro, divorciado, cirurgião dentista aposentado,
portador do RG de nº. MG 172.503 e CPF de nº.
001.991.096-72,nascido em 04/11/1941, filho de
Antonio de Assis Sobrinho e Dejanira Pereira de
Assis, residente e domiciliado na Rua Itajubá, 1045,
Cx 3, bairro Sagrada Família em Belo
Horizonte/MG, CEP 31.030-430, com fundamento
do art. 755 do CPC/2015. Ocurador será advertido
de suas obrigações legais, inclusive representar o
curatelado plenamente na administração de seus
bens e renda, respeitadas as proibições do art.1781
do CC/2002. Para o conhecimento de todos, e que
ninguém possa alegar ignorância no futuro,
expediu-se este Edital que será afixado no átrio do
Fórum, devendo ser publicado por três vezes, com o
intervalo de dez dias, sendo esta a 2ª, no Diário
Oficial, conforme artigo 755, §3º do CPC/2015.
Processo: 5162352-46.2016.8.13.0024 Advogado(a):
Dr(a). MARIA TERESA PESSOA VINHAS
-OAB/MG 77965 - Belo Horizonte, quarta-feira, 29
de julho de 2020, Eliana de Souza Faria, Escrivã
Judicial. Marco Aurélio Ferrara Marcolino - Juiz de
Direito da 4ª Vara de Família.

Certidão
Certifico que expedi o 3º Edital sendo o mesmo

enviado para publicação no Diário do Judiciário ,
nesta data . Certifico , ainda que o edital foi afixado
no átrio do Fórum , conforme inciso II , art. 232 do
CPC.

Belo Horizonte, quarta-feira, 29 de julho de
2020.
p/Escrivã Judicial

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela - Processo nº

6025996-61.2015.8.13.0024. A Dra. Simone Saraiva
de Abreu Abras, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família, na forma da Lei, etc... Faz Saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 18.06.2018
foi JEFFERSON PEREIRA GOULART submetido
à curatela a ser exercida por sua mãe sra. JUDITE
PEREIRA COSTA, brasileira, solteira, aposentada,
residente na cidade de Belo Horizonte, a quem
foram impostas as obrigações legais para
encarregar-se das questões patrimoniais e negociais
da curatelada, incluídos os aspectos relacionados aos
direitos pessoais e familiares, como se casar ou
constituir união estável, dirigir veículos, prestar
atividade laborativa, morar sozinho e viajar
desacompanhado (sendo certo que se fará
imprescindível a autorização judicial para os atos:
emprestar ou contrair empréstimo, transigir, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandada, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
E para que todos tenham conhecimento e ninguém
possa alegar ignorá-lo, no futuro, expediu-se o
presente edital que vai publicado por três vezes
consecutivas. Dado e passado nesta Comarca de
Belo Horizonte/MG, em 29 de julho de 2020. Eu,
Patrícia Naves Doti, Escrivã Judicial, o digitei por
ordem do MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família.

SECRETARIA DA 6ª VARA DE FAMÍLIA DA
COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG - Edital
de Curatela - Processo nº
5050898-90.2018.8.13.0024. A Dra. Simone Saraiva
de Abreu Abras, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família, na forma da Lei, etc... Faz Saber a todos
quantos o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença prolatada em 15.04.2020
foi BRUNA FREITAS ALPHONSUS DE
GUIMARÃES submetida à curatela a ser exercida
por sua mãe sra. FLAVIANA CARDOSO
FREITAS, brasileira, solteira, assistente técnico,
residente na cidade de Belo Horizonte, a quem
foram impostas as obrigações legais para
encarregar-se das questões patrimoniais e negociais
da curatelada, incluídos os aspectos relacionados aos
direitos pessoais e familiares, como se casar ou
constituir união estável, dirigir veículos, prestar
atividade laborativa, morar sozinha e viajar
desacompanhada (sendo certo que se fará
imprescindível a autorização judicial para os atos:
emprestar ou contrair empréstimo, transigir, dar
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandada, movimentar aplicações financeiras, bem
como para os correlatos, exceto quanto aos que
sejam da mera administração), sempre observadas as
restrições previstas no artigo 1.782 do Código Civil.
E para que todos tenham conhecimento e ninguém
possa alegar ignorá-lo, no futuro, expediu-se o
presente edital que vai publicado por três vezes
consecutivas. Dado e passado nesta Comarca de
Belo Horizonte/MG, em 29 de julho de 2020. Eu,
Patrícia Naves Doti, Escrivã Judicial, o digitei por
ordem do MM. Juíza de Direito da 6ª Vara de
Família.

QUINTA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA
DE BELO HORIZONTE MG. EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Autos nº
5145345-07.2017.8.13.0024- A Dra. Adriana Garcia
Rabelo, Juíza de Direito da 5ª Vara de Família desta
Comarca, em pleno exercício de seu cargo, na forma
da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, que por
sentença proferida em 26/05/2020 , pela Dra.
Adriana Garcia Rabelo , foi nomeado(a) MARIA
DE LOURDES PEREIRA, brasileira, divorciada,
auxiliar administrativo, residente na Rua do Uruguai
nº 335, 06, bairro Sion, cep: 30.310-300; Belo
Horizonte - MG, como curador(a) de CELETA
DOMINGUES PEREIRA, brasileira, casada com

Manoel Pereira , aposentada, residente na Rua do
Uruguai nº 335, 06, bairro Sion, cep: 30.310-300;
Belo Horizonte - MG, por apresentar diagnóstico de
Alzheimer e depressão , o que o(a) impede de reger
sua pessoa e bens, desaguando na incapacidade de
exercício para os atos da vida civil. Para
conhecimento de todos expediu-se o presente edital,
que será publicado na rede mundial de
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. Trata-se o presente edital
da PRIMEIRA publicação. Tereza Cristina Silveira
Paiva da Silva Paes, Escrivã Judicial. Adriana
Garcia Rabelo , Juíza de Direito da 5ª Vara de
família. Belo Horizonte, 29 de julho de 2020.

QUINTA VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA
DE BELO HORIZONTE MG. EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Autos nº
5047075-74.2019.8.13.0024- A Dra. Adriana Garcia
Rabelo, Juíza de Direito da 5ª Vara de Família desta
Comarca, em pleno exercício de seu cargo, na forma
da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, que por
sentença proferida em 08/06/2020 , pela Dra.
Adriana Garcia Rabelo , foi nomeado(a) KARLA
FELIX CLAUDIO MACHADO, brasileira,
casada,enfermeira , residente Rua Padre Eustáquio,
2714, ap 02,BH/MG, CEP 30.720100, como
curador(a) de ANNA CAROLINA FELIX
MACHADO, brasileira, solteira , estudante,
residente na Rua Padre Eustáquio, 2714, ap
02,BH/MG, CEP 30.720100, por apresentar
diagnóstico de má formação do sistema nervoso
central, o que o(a) impede de reger sua pessoa e
bens, desaguando na incapacidade de exercício para
os atos da vida civil. Para conhecimento de todos
expediu-se o presente edital, que será publicado na
rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais. Trata-se o
presente edital da PRIMEIRA publicação. Tereza
Cristina Silveira Paiva da Silva Paes, Escrivã
Judicial. Adriana Garcia Rabelo , Juíza de Direito da
5ª Vara de família. Belo Horizonte, 29 de julho de
2020.

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA
DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG -
JUSTIÇA GRATUITA - Edital de Curatela
Interdição - O Dr. , Juiz de Direito da 4ª Vara de
Família, na forma da lei, etc# Faz Saber, a todos
quantos este Edital virem, ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença datada de 09/12/2019 foi
decretada a interdição de Ana Maria Ribeiro Rolla
por ser portadora da Demência na Doença de Pick
(CID10 - F02.0) e Doença de Alzheimer (CID10 -
G30.1), sendo incapaz de reger sua pessoa e de
administrar seus bens, não interferindo nos atos de
mera administração pessoal, tendo sido nomeada
Curadora, SIMONE RIBEIRO ROLLA, brasileira,
convivente, arquiteta e urbanista, portadora do DI nº.
MG 1.454.543 SSP/MG, inscrita no CPF sob nº.
631.891.356-49, nascido em 27/08/1960, filha de
Antônio Guido Rolla e Ana Maria Ribeiro Rolla,
residente e domiciliada na Rua Caraça, nº. 630, apto.
1.201, Serra, Belo Horizonte - MG, CEP
30.220-260, com fundamento do art. 755 do
CPC/2015. O curador será advertido de suas
obrigações legais, inclusive representar o curatelado
plenamente na administração de seus bens e renda,
respeitadas as proibições do art. 1781 do CC/2002.
Para o conhecimento de todos, e que ninguém possa
alegar ignorância no futuro, expediuse este Edital
que será afixado no átrio do Fórum, devendo ser
publicado por três vezes, com o intervalo de dez
dias, sendo esta a 1ª, no Diário Oficial, conforme
artigo 755, §3º do CPC/2015. Processo:
5180874-87.2017.8.13.0024 - ação proposta por
SIMONE RIBEIRO ROLLA -Advogados Bruno F.
Bini de Mattos - OAB/MG 97.581/ André Couto e
Gama - OAB/MG 97.582/Guilherme del Giudice T.
Duarte-OAB/MG 84.627, Belo Horizonte,
quarta-feira, 29 de julho de 2020, Eliana de Souza
Faria, Escrivã Judicial. Dr. Leonardo Machado
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Cardoso, Juiz de Direito Substituto da 4ª Vara de
Família.

Certidão

Certifico que expedi o 2º Edital sendo o mesmo
enviado para publicação no Diário do Judiciário ,
nesta data . Certifico , ainda que o edital foi afixado
no átrio do Fórum , conforme inciso II , art. 232 do
CPC.

Belo Horizonte, quarta-feira, 29 de julho de 2020

COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG.
JUSTIÇA GRATUITA. EDITAL DE CITAÇÃO.
PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. O MMº Juiz de Direito
desta 11ª Vara de Família, Dr. Marco Antonio Feital
Leite, faz saber a todos quanto o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem que, perante
estes Juízo e Secretaria tramita a ação
DECLARATÓRIA PARA RECONHECIMENTO
DE UNIÃO ESTÁVEL em face de GILBERTO
TADEU CRUZ(falecido), distribuída sob o nº
6043721-63.2015.8.13.0024, requerida por ADÉLIA
ABDO HOURI em desfavor dos herdeiros de
GILBERTO TADEU CRUZ, quais sejam:
ROBERTO ROMEU MAIA CRUZ, brasileiro,
casado, profissão não informada nos autos,
identidade não informada nos autos, CPF:
255.555.376-20, nascido no dia 17/06/1958, LEDA
MARIA CRUZ DO NASCIMENTO, brasileira,
separada judicialmente, profissão não informada nos
autos, identidade não informada nos autos,
CPF:031.323.166-44, nascida no dia 22/10/1947,
JOSE ISALTINO FILHO, brasileiro, casado,
profissão não informada nos autos, identidade não
informada nos autos, CPF: 194.913.526-87, nascido
no dia 29/03/1954 e WANDA MAIA DA CRUZ,
brasileira, divorciada, profissão não informada nos
autos, identidade não informada nos autos,
CPF:374.207.636-15, nascida no dia 13/03/1956 e
como as partes rés encontram-se em lugar ignorado,
incerto ou inacessível, é o presente para citá-lo para,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na forma dos
artigos 218 e 219 do CPC/15, contestar o presente
feito, sob pena de revelia; ficando advertido de que,
neste caso, ser-lhe-á nomeado Curador Especial, nos
termos dos artigos 257 e seus incisos, em especial
dos incisos II e IV, do CPC/15. Para conhecimento
de todos, expediu-se o presente Edital que será
afixado e publicado na forma da lei, por uma vez,
conforme art. 256 do CPC. Belo Horizonte,
29/07/2020. Eu, Silvana Márcia Vieira Saldanha,
Escrivã Judicial da 11ª Vara de Família de Belo
Horizonte, o subscrevo e assino. Advogados: Ana
Sofia Resende Sauma, MADEP/MG 566

1º Edital
Processo nº: 5134945-65.2016.8.13.0024
Comarca de Belo Horizonte - Edital de
Interdição-Justiça Gratuita - O Dr. André Luiz
Tonello de Almeida, MM. Juiz da 9ª Vara de
Família de Belo Horizonte, capital do Estado de
Minas Gerais, faz saber que nesta vara e respectiva
secretaria tramita o Processo n º.
5134945-65.2016.8.13.0024 Ação: Curatela/
Interdição. Em 20/11/2019, nos autos supra foi
proferida a sentença de Curatela/Interdição de
GERALDA SELMA MOREIRA, brasileira, viúva,
MG-4.367.611/SSP-MG, titular do CPF nº
879.484.276-00, residente e domiciliada na Rua Rua
Radialista José Correa, nº 325, bairro Céu Azul,
Belo Horizonte - MG, Cep 31580-230, Belo
Horizonte -MG, por ser portadora de Doença de
Alzheimer - CID 10 - G 30 - Demência na Doença
de Alzheimer - CID 10 - F 00.1, declarando-a
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida Civil no aspecto patrimonial e
financeiro, na forma do art. 4º, inciso II e 1.782 do
Código Civil; sendo nomeado(a) seu(sua) curador(a)

APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA HADAS,
brasileira, casada, aposentada, CPF nº
414.371.286-53, carteira de identidade nº
MG2149033 , com residência e domicílio na Rua
Radialista José Correa, nº 325, bairro Céu Azul,
Belo Horizonte - MG, Cep 31580-230, de acordo
com o art.1767 inciso III, do mesmo código. Para o
conhecimento de todos expediu-se o presente edital
que será afixado e publicado, nos termos do art. 755,
§3º do CPC, por 3 vezes, com intervalo de 10 dias.
Dado e passado nesta cidade de Belo Horizonte,
29/07/2020. Eu, Fernanda Eto Filó Viegas, Escrivã
da 9ª Vara de Família de Belo Horizonte, por ordem
do MM Juiz, o subscrevo.

1ª VARA REGIONAL DO BARREIRO -
COMARCA DE BELO HORIZONTE-MG, com
Sede na Av. Sinfrônio Brochado, nº 835 - Barreiro
de Baixo 3343 2858 - Justiça Gratuita - Terceiro
Edital de INTERDIÇÃO de Edson São Geraldo
Zeferino e Rosa Maria de Jesus. O Bel. Rodrigo
Ribeiro Lorenzon, Juiz de Direito em substituição
nesta Vara, FAZ SABER a todos os interessados e
aos que virem este edital, ou dele conhecimento
tiverem, que tramita por este Juízo o Pedido de
Curatela/Interdição interposto por Maria Célia de
Carvalho em face de Edson São Geraldo Zeferino e
Rosa Maria de Jesus, processo PJe nº
6001159-73.2014.8.13.0024, e que nos respectivos
autos, no dia 19/03/2018, foi proferida sentença
decretando a interdição de Rosa Maria de Jesus,
brasileira, casada, aposentada, portadora do RG MG
381.815, CPF desconhecido, nascida em 05/06/1927,
natural de Martinho Campo/MG, filha de
Christovam Francisco da Silva e Conceição Maria
de Jesus, residente na Rua Jesuína Ferraz dos
Santos, nº 260, Bairro Teixeira Dias, Belo
Horizonte-MG, CEP 30644-310, e Edson São
Geraldo Zeferino, brasileiro, casado, aposentado,
inscrito no CPF sob o nº 175.305.556-34, portador
do RG MG 387.181, nascido aos 02/09/1925, natural
de Martinho Campo/MG, filho de José Júlio
Zeferino e Maria Francisca Rosa, com residência na
Rua Jesuína Ferraz dos Santos, nº 260, Bairro
Teixeira Dias, Belo Horizonte-MG, CEP 30644-310,
Registro de Casamento no Cartório de Registro Civil
da Comarca de Martinho Campo-MG, matrícula
0465400155 1945 2 00010 099 0001068 41 ,
declarando-os incapazes para exercer os atos da vida
civil relativos a emprestar e contrair dívidas, da
quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser
demandado a praticar, em geral, atos que não sejam
de mera administração em virtude de demência
vascular (CID 10:F01) e Alzheimer, na forma do
artigo 4º, III do Código Civil e, de acordo com o
artigo 1.775, § 1º do mesmo diploma legal,
nomeando-lhes curadora para todos os fins de
direito, em caráter definitivo, sua filha, Maria Celia
de Carvalho, brasileira, casada, nascida aos
11/08/1953, portadora do RG M 190.035 SSP/MG,
inscrita no CPF sob o nº 230.948.006-10, casada
com Milton Alves de Carvalho em Martinho
Campo-MG, filha de Edson São Geraldo Zeferino e
Rosa Maria de Jesus, residente e domiciliada na Rua
Domingos Fernandes, nº 272, Bairro União, Belo
Horizonte-MG, CEP 31170-570, que prestou
compromisso e aceitou em todos os seus termos e
condições propostas, na forma legal. Foi
determinado proceder o registro da interdição no
Cartório do Primeiro Subdistrito de Registro Civil da
Comarca de Belo Horizonte/MG. E, para que todos
tomem conhecimento da presente interdição, seus
limites e efeitos legais, expediu-se o presente edital,
com prazo de 30 dias para conhecimento nos termos
do § 3º do artigo 755 do C.P.C. e no artigo 9º, III, do
Código Civil, afixando-se cópia no átrio do Fórum
Regional do Barreiro e publicando-se 03(três) vezes
no Diário do Judiciário Eletrônico, com intervalo de
no mínimo 10 (dez) dias entre cada publicação. Foi
concedido os benefícios da justiça gratuita para a
parte requerente, nos termos da Lei Federal nº 1.060,
de 05 de fevereiro de 1950. Expedido em 27 de julho
de 2020. Eu, Adriana Guimarães Pereira Araújo,

Gerente de Secretaria, o conferi, subscrevendo-o por
ordem do MM. Juiz de Direito e assinei
digitalmente.

BETIM

JUSTIÇA GRATUITA - COMARCA DE
BETIM/MG - 2ª VARA CRIMINAL- EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS
PROTETIVAS, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O Dr.
LEONARDO ANTÔNIO BOLINAS FILGUEIRAS,
MM. Juiz de Direito em Substituição na 2ª Vara
Criminal da Comarca de Betim/MG, na forma da
LEI, etc.. FAZ SABER, a todos que virem o
presente Edital ou dele conhecimento tiverem que,
por este Juízo e Secretaria tramita o Pedido de
Medidas Protetivas de nº 0027.20.001.836-7,
requeridas por A.C.C. em desfavor de SAMUEL
BATISTA DOS SANTOS, filho de Cleuza Maria
Batista Morais, natural de Belo Horizonte/MG, e
constando dos autos que o requerido está em local
incerto e não sabido, mandou, na forma da Lei
expedir o presente Edital pelo qual intima SAMUEL
BATISTA DOS SANTOS . da CONCESSÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS em favor de S.S.M
transcrita abaixo (decisão):
É o breve relato. DECIDO.
As medidas protetivas de urgência podem ser
concedidas de imediato, independentemente de
audiência das partes, mesmo muito mal instruído o
pedido, desde que não haja prejuízo irreparável a
qualquer delas. Considerando que os envolvidos já
estão separados e não mais residem junto numa
mesma moradia e, como as medidas pretendidas não
irão prejudicar ninguém e ninguém é obrigado a
manter contato com quem deseja, concedo: 1)
proibição de aproximação da ofendida, de seus
familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo
de 100m (cem metros) de distância entre estes e o
agressor; 2) proibição de contato do agressor com a
ofendida, seus familiares e testemunhas, por
qualquer meio de comunicação; 3) Determino a
frequência do agressor aos encontros temáticos
realizados no CEAPA. . Caberá à autoridade policial
garantir a proteção, quando necessário, comunicando
de imediato o fato ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário. Sem custas. P.I.C.. Betim, 21 de
Fevereiro de 2020. Leonardo Antônio Bolina
Filgueiras - Juiz de Direito. E, para conhecimento de
todos, será fixado e publicado na forma da LEI,
Betim/MG, 29 de Julho de 2020. Eu, Patrícia
Miranda Ferreira de Souza - Escrivã Judicial.
Leonardo Antônio Bolina Filgueiras - Juiz de
Direito.

JUSTIÇA GRATUITA - COMARCA DE
BETIM/MG - 2ª VARA CRIMINAL- EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS
PROTETIVAS, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O Dr.
LEONARDO ANTÔNIO BOLINAS FILGUEIRAS,
MM. Juiz de Direito em Substituição na 2ª Vara
Criminal da Comarca de Betim/MG, na forma da
LEI, etc.. FAZ SABER, a todos que virem o
presente Edital ou dele conhecimento tiverem que,
por este Juízo e Secretaria tramita o Pedido de
Medidas Protetivas de nº 0027.20.001.406-7,
requeridas por C.M.C.C. em desfavor de ALAN DE
OLIVEIRA DAS CHAGAS, filha de Girleme
Pereira Coutinho e Izenita Maria de Jesus, natural de
Belo Horizonte/MG, e constando dos autos que o
requerido está em local incerto e não sabido,
mandou, na forma da Lei expedir o presente Edital
pelo qual intima C.M.C.C. da CONCESSÃO DAS
MEDIDAS PROTETIVAS em seu favor transcrita
abaixo (decisão):
É o breve relato. DECIDO.
As medidas protetivas de urgência podem ser
concedidas de imediato, independentemente de
audiência das partes, mesmo muito mal instruído o
pedido, desde que não haja prejuízo irreparável a
qualquer delas. Considerando que os envolvidos já
estão separados e não mais residem junto numa
mesma moradia e, como as medidas pretendidas não
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irão prejudicar ninguém e ninguém é obrigado a
manter contato com quem deseja, concedo: 1)
proibição de aproximação da ofendida, de seus
familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo
de 100m (cem metros) de distância entre estes e o
agressor; 2) proibição de contato do agressor com a
ofendida, seus familiares e testemunhas, por
qualquer meio de comunicação; 3) Determino a
frequência do agressor aos encontros temáticos
realizados no CEAPA. . Caberá à autoridade policial
garantir a proteção, quando necessário, comunicando
de imediato o fato ao Ministério Público e ao Poder
Judiciário. Sem custas. P.I.C.. Betim, 06 de
Fevereiro de 2020. Leonardo Antônio Bolina
Filgueiras - Juiz de Direito. E, para conhecimento de
todos, será fixado e publicado na forma da LEI,
Betim/MG, 29 de Julho de 2020. Eu, Patrícia
Miranda Ferreira de Souza - Escrivã Judicial.
Leonardo Antônio Bolina Filgueiras - Juiz de
Direito.

JUSTIÇA GRATUITA - COMARCA DE
BETIM/MG - 2ª VARA CRIMINAL- EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE CONCESSÃO DE MEDIDAS
PROTETIVAS, pelo prazo de 30 (trinta) dias. O Dr.
LEONARDO ANTÔNIO BOLINAS FILGUEIRAS,
MM. Juiz de Direito em Substituição na 2ª Vara
Criminal da Comarca de Betim/MG, na forma da
LEI, etc.. FAZ SABER, a todos que virem o
presente Edital ou dele conhecimento tiverem que,
por este Juízo e Secretaria tramita o Pedido de
Medidas Protetivas de nº 0027.19.010.503-4,
requeridas por R.M.C. em desfavor de
WALDEMAR VALADARES DOS SANTOS, filho
de Salvador Anastacio dos Santos e Carmelita
Maria. V. dos Santos, natural de Contagem, e
constando dos autos que o requerido está em local
incerto e não sabido, mandou, na forma da Lei
expedir o presente Edital pelo qual intima
WALDEMAR VALADARES DOS SANTOS da
CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS em
seu desfavor transcrita abaixo (decisão):
É o breve relato. DECIDO.
As medidas protetivas de urgência podem ser
concedidas de imediato, independentemente de
audiência das partes, mesmo muito mal instruído o
pedido, desde que não haja prejuízo irreparável a
qualquer delas. Considerando que os envolvidos já
estão separados e não mais residem junto numa
mesma moradia e, como as medidas pretendidas não
irão prejudicar ninguém e ninguém é obrigado a
manter contato com quem deseja, concedo: 1)
proibição de aproximação da ofendida, de seus
familiares e testemunhas, fixando o limite mínimo
de 100m (cem metros) de distância entre estes e o
agressor; 2) proibição de contato do agressor com a
ofendida, seus familiares e testemunhas, por
qualquer meio de comunicação; . Caberá à
autoridade policial garantir a proteção, quando
necessário, comunicando de imediato o fato ao
Ministério Público e ao Poder Judiciário. Sem
custas. P.I.C.. Betim, 23 de Agosto de 2019.
Leonardo Antônio Bolina Filgueiras - Juiz de
Direito. E, para conhecimento de todos, será fixado e
publicado na forma da LEI, Betim/MG, 29 de Julho
de 2020. Eu, Patrícia Miranda Ferreira de Souza -
Escrivã Judicial. Leonardo Antônio Bolina
Filgueiras - Juiz de Direito.

BORDA DA MATA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE BORDA DA MATA- ESTADO
DE MINAS GERAIS SECRETARIA DO JUÍZO -
VARA ÚNICA
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS
A Dra. Elaine de Almeida Lopes Jardim, MM a
Juiza de Direito da
Comarca de Borda da Mata, Estado de Minas
Gerais, na forma da Lei, no uso de suas atribuições
legais, etc.
FAZ SABER, a quantos o presente Edital virem ou

dele conhecimento tiverem, que perante este Juizo e
respectiva Secretaria, processam-se os termos de
uma Ação de Reconhecimento/Dissolução de União
Estável, Autos n°: 5000209-88.2019.8.13.0083
requerida por MARIA DO CARMO SILVA,
brasileira, viúva, do lar, portadora do RG n°
3.803.880 e do CPF N° 550.160.066-87, residente e
domiciliada na Rua Maria Barbosa Paiva, n° 183,
São Judas Tadeu, nesta cidade e Comarca de Borda
da Mata, em face de JOSÉ FERREIRA DOS
SANTOS CPF n° 470.960.556-49, LUIZ
FERREIRA DOS SANTOS, CPF° 030.455.846-08;
MARIA FERREIRA DOS SANTOS, CPF n°
068.929.556-14; GERALDO PEDRO DOS
SANTOS, CPF n° 075.210.886-70; FÁTIMA
FERREIRA DOS SANTOS e AGENOR
FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, que
encontra-se em lugar incerto e não sabido , e para
conhecimento de todos especialmente do requerido
mandou a MMa. Juiza de Direito passar o presente
edital pelo qual CITA o requerido para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, apresente contestação à presente
ação, ficando ciente de que, caso não apresente
contestação no prazo legal, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas na petição inicial, nos termos do artigo
344 do Código de
Processo Civil. Caso o requerido tenha proposta de
acordo, deverá apresentá-la em preliminar de
contestação.
E para conhecimento de todos e especialmente do
requerido,
expediu-se o presente Edital, que será afixado no
saguão deste fórum e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Bo aos
28 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
Eu, Rezende, Gerente de Secretaria, digitei e
imprimi.
Elai e Imeida Lopes Jardim
Juiza de Direito

BRUMADINHO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE BRUMADINHO/MG -
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL/CRIME - JIJ -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTERDIÇÃO. A Dra. Renata Nascimento Borges,
MMª. Juíza de Direito em substituição nesta Vara e
Comarca de Brumadinho, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos os
interessados que, por este Juízo e Secretaria Judicial,
se processam aos termos da Ação de
Tutela/Curatela/Interdição, referente aos autos nº.
5000724-39.2019.8.13.0090 em que é requerente
ANGÉLICA FERREIRA DE MORAIS e
requerido(a) IANDARA JOANA ROSA MORAIS,
conforme distribuição datada de 01/05/2019, tendo
sido decretada por sentença em 03/04/2020, a
INTERDIÇÃO de IANDARA JOANA ROSA
MORAIS, brasileira, solteira, estudante, nascida aos
11/01/1993, natural de Contagem/MG, em
consequência, nomeando-lhe CURADOR(A) o(a)
Sr(a). ANGELICA FERREIRA DE MORAIS,
brasileira, casada, do lar. Publicado este por três
vezes, com intervalo de 10 (dez) dias no Diário do
Judiciário Eletrônico - DJE. Dado e passado nesta
Comarca de Brumadinho-MG. Aos 29 de julho de
2020. Eu, (Assinado) Antônio Campos Jordão,
Escrivão Judicial. (Assinado) Dra. Renata
Nascimento Borges, MMª. Juíza de Direito.

BURITIS

COMARCA DE BURITIS - ESTADO DE MINAS
GERAIS EDITAL DE CITAÇÃO - PROCESSO nº
0093.17.000810-1 PRAZO: 15 dias. O Dr. Hugo
Silva Oliveira, MM. Juiz de Direito desta Comarca
de Buritis, Estado de Minas Gerais, no uso de suas
atribuições, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
que virem este edital ou dele conhecimento tiverem
que por esta Secretaria da Vara Única tem

andamento o processo nº 0093.17.000810-1 -Ação
Penal, movida pela JUSTIÇA PÚBLICA
ESTADUAL contra BRUNO MONTEIRO DE
ARAÚJO. E constando dos referidos autos que
BRUNO MONTEIRO DE ARAÚJO, brasileiro,
nascido em 31/05/1987, filho de Maria Edna
Lindoso Costa Araújo e Israel Monteiro de Araújo,
está, atualmente, em lugar incerto e não sabido.
CITA-O para tomar conhecimento da denúncia, e
responder, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias,
através de advogado, oportunidade em que poderá
arguir preliminares e alegar tudo o que interessa à
sua defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua
intimação, manifestando, ainda, se apresentará a sua
defesa através de advogado constituído, sendo que,
na hipótese de não ter condições financeiras de
contratar advogado, declarada expressamente essa
situação, ou transcorrido o prazo sem manifestação,
lhe será nomeado defensor dativo para sua defesa. E
para que a notícia chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir
o presente edital que será publicado na forma da Lei
e afixado nos lugares de costume deste Juízo. Dado
e passado nesta Cidade e Comarca de Buritis, Estado
de Minas Gerais, quarta-feira, 29 de Julho de 2020.
Eu, Laura Cristina Versiane Campos Durães,
Escrevente Judicial___________________digitei.
Dr. Hugo Silva Oliveira
___________________________MM. Juiz de
Direito.

CAMPO BELO

COMARCA DE CAMPO BELO - EDITAL DE
CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO 20
DIAS - O Dr. Antonio Godinho, Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, na forma da lei. FAZ SABER a todos
quantos virem o presente Edital ou dele notícia
tiverem que, por este Juízo tramita uma AÇÃO DE
USUCAPIÃO de nº 0017084-39.2017.8.13.0112,
requerida por VICENTE DONIZETE DE SOUZA e
s/mer. MARLI CAETANO SOUZA, a fim de se
apossarem do imóvel urbano, situado na Rua José
Alves Sobrinho, na cidade de Aguanil/MG, com área
de 364,39 m², confrontando com MUNICÍPIO DE
AGUANIL, ROSÁRIA MARILENE DA
SILVEIRA e MARILDA APARECIDA REIS
OLIVEIRA e s/mar. MARCIAL JOSÉ PEREIRA e
TEREZINHA SILVEIRA DOS REIS (falecida),
sendo seus herdeiros: LÁZARA ROSIMIRA
SILVEIRA e s/mar. VICENTE ANTONIO DO
NASCIMENTO, ROSÁRIA MARILENE DA
SILVEIRA, JOÃO ANTONIO BELCHIOR,
SIRLENE CONCEIÇÃO SILVEIRA CAMPOS,
JOSÉ BELCHIOR SILVEIRA e s/mer. TERESA
SARLETE SILVEIRA, NILTON CESAR DA
SILVEIRA, MARIA APARECIDA BELCHIOR,
VALDIRENE BELCHIOR SILVEIRA, ANA
MARIA BELCHIOR DE CASTRO e s/mar.
CARLOS ROBERTO DE CASTRO e ELAINE
CHRISTINA SILVEIRA, alegando que mantêm
posse mansa, pacífica, exclusiva e ininterrupta do
referido imóvel há mais de 05 (cinco) anos, sem
oposição de quem quer que seja. Assim, é o
presente, para citar os interessados ausentes,
incertos, desconhecidos e não sabidos, bem como os
respectivos confinantes, alienantes e antigos
proprietários, mencionados ou não, ou sucessores,
por todos os termos e atos da ação, podendo
contestá-la, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de revelia. Para constar lavrou-se o
presente Edital para citação e conhecimento, que
será afixado no lugar de costume e publicado por 01
(uma) vez na forma da Lei. Campo Belo, Estado de
Minas Gerais, aos 29/07/2020. Eu, Emerson Márcio
Parreira, Oficial de Apoio Judicial, o digitei,
imprimi e assino, Eu, Maria de Fátima do Couto
Oliveira, Escrivã Judicial, o conferi e assino,
(OAB/MG nº 93.616)

COMARCA DE CAMPO BELO - EDITAL DE
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CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO 20
DIAS - O Dr. Antonio Godinho, Juiz de Direito da
1ª Vara Cível, na forma da lei. FAZ SABER a todos
quantos virem o presente Edital ou dele notícia
tiverem que, por este Juízo tramita uma AÇÃO DE
USUCAPIÃO de nº 0089404-53.2018.8.13.0112,
requerida por MARIA APARECIDA TEIXEIRA, a
fim de se apossarem do imóvel urbano, situado na
Rua Amélia Alves de Alvarenga, Bairro Passa
Tempo, na cidade de Campo Belo/MG, com área de
299,07 m², confrontando com MUNICÍPIO DE
CAMPO BELO e TEREZINHA MARQUES
PARREIRA, alegando que mantêm posse mansa,
pacífica, exclusiva e ininterrupta do referido imóvel
há mais de 15 (quinze) anos, sem oposição de quem
quer que seja. Assim, é o presente, para citar os
interessados ausentes, incertos, desconhecidos e não
sabidos, bem como os respectivos confinantes,
alienantes, mencionados ou não, ou sucessores,
ainda, o(s) antigo(s) proprietário(s), Cristiane
Aparecida Teixeira, por todos os termos e atos da
ação, podendo contestá-la, querendo, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de revelia. Para constar
lavrou-se o presente Edital para citação e
conhecimento, que será afixado no lugar de costume
e publicado por 01 (uma) vez na forma da Lei.
Campo Belo, Estado de Minas Gerais, aos
29/07/2020. Eu, Emerson Márcio Parreira, Oficial de
Apoio Judicial, o digitei, imprimi e assino, Eu,
Maria de Fátima do Couto Oliveira, Escrivã Judicial,
o conferi e assino, (OAB/MG nº 163.614)

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CAMPO BELO-EDITAL DE
CITAÇÃO-PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS-O Dr.
Emerson de Oliveira Corrêa, Juiz de Direito da 2ª
Vara Cível, na forma da lei. FAZ SABER que por
este Juízo se promovem os termos de um
INVENTÁRIO E PARTILHA dos bens ficados pelo
falecimento de ELI SERGIO CIRILO, processo nº
5003031-94.2019.8.13.0112, requerida por SHEILA
MACIA FERREIRA DOS SANTOS, MARIA
EDUARDA FERREIRA CIRILO, MIGUEL
FERREIRA CIRILO, e por este meio, CITA os
interessados incertos ou desconhecidos, para,
querendo, participarem do processo, no prazo de 15
dias. Para constar lavrou-se o presente edital para a
citação e conhecimento, que será afixado no lugar de
costume e publicado por 01 (uma) vez bna forma da
Lei. Campo Belo ,Estado de Minas Gerais, aos
23/07/2020. Eu, Adriana Boaventura Cardoso,
Oficial de Apoio C da 2ª Vara Cível, o digitei. Eu,
Odila Mara Carvalho Almeida, Gerente de
Secretaria, o conferi e assino ________________
(OAB/MG 93468).

CARATINGA

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
20000764-6,no qual a Justiça Pública move contra
ANTONIO DA ROCHA GONZAGA, nascido em
06/10/1976 filho de Divino Pedro Gonzaga e de
Maria Aangélica da Rocha Gonzaga por crime
cometido nesta Comarca, no qual foi vítima A. A. F.
G. , incurso nas sanções do artigo 147 2848/40 e por
este meio, INTIMA o réu supracitado, da aplicação
da medida protetiva de proibição de aproximação a
distância inferior a 200(duzentos) metros da
ofendida e seus familiares,afastamento do requerido
do lar,bem como fica proibido contato com a
ofendida e seus familiares por qualquer meio de
comunicação (carta, telefone, e-mail etc), tudo com
fulcro no art. 22, II e III, a e b da Lei 11.340/06. O
descumprimento de qualquer medida protetiva
poderá acarretar conforme o caso, o decreto da

Prisão Preventiva além de incorrer no crime previsto
no art. 24-A da Lei 11340/06 e para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
20002197-7,no qual a Justiça Pública move contra
JOÃO GERALDO MEDEIROS nascido em
02/03/1955 filho de Oscar Lopes de Melo e de Maria
Medeiros por crime cometido nesta Comarca, no
qual foi vítima A.D.O.M., nascida em 20/03/1966,
filha de Euripedes Marques de Oliveira e de Helena
Gertrudes de Oliveira , incurso nas sanções do artigo
121, §2º VI DL 2848/40 c/c artigo 14, II DL 2848/40
e por este meio, INTIMA o réu e a vítima
supracitados, da aplicação da medida protetiva de
proibição de aproximação a distância inferior a
200(duzentos) metros da ofendida e seus
familiares,afastamento do requerido do lar,bem
como fica proibido contato com a ofendida e seus
familiares por qualquer meio de comunicação (carta,
telefone, e-mail etc), tudo com fulcro no art. 22, II e
III, a e b da Lei 11.340/06. O descumprimento de
qualquer medida protetiva poderá acarretar
conforme o caso, o decreto da Prisão Preventiva
além de incorrer no crime previsto no art. 24-A da
Lei 11340/06 e para que não arguam ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
20350112-4,no qual a Justiça Pública move contra
ISAAC DE OLIVEIRA ALVES nascido em
25/06/1987 filho de Otávio Alves Filho e de Maria
das Graças de Oliveira Alves por crime cometido
nesta Comarca, no qual foi vítima M. G. O. A.,
nascida em 28/06/1952, filha de Josis Antônio de
Oliveira e de Zilda da Silva Dias , incurso nas
sanções do artigo 129 §9º DL 2848/40 c/c 14 I DL
2848/40 c/c 5º I da Lei 11340/06 e por este meio,
INTIMA a vítima supracitada, da aplicação da
medida protetiva de proibição de aproximação a
distância inferior a 200(duzentos) metros da
ofendida e seus familiares,afastamento do requerido
do lar,bem como fica proibido contato com a
ofendida e seus familiares por qualquer meio de
comunicação (carta, telefone, e-mail etc), tudo com
fulcro no art. 22, II e III, a e b da Lei 11.340/06. O
descumprimento de qualquer medida protetiva
poderá acarretar conforme o caso, o decreto da
Prisão Preventiva além de incorrer no crime previsto
no art. 24-A da Lei 11340/06 e para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos

AÇÃO PENAL nº 0134 19010071-6, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, GLEISON
DAMASCENO DA SILVA, brasileiro, nascido aos
06/06/1996, natural de Caratinga/MG, filho de
Osvaldo Damasceno da Rocha, ora em local incerto
e não sabido, por crime cometido nesta Comarca,
incurso nas sanções do artigo 155, §1º e 4º, inciso I,
c/c artigo 307 do Código Penal, tendo como vítima,
AFONSO CELSO DE PAULA JUNQUEIRA,
CITA o réu acima qualificado para responder à
acusação, por escrito e por meio de advogado, no
prazo de 10 (dez) dias, sendo que nesta defesa,
poderá o acusado arguir preliminares e invocar todas
as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas até o número de
08(oito). E, para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga 29/07/2020
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19004051-6, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, HORESTE
OLIVEIRA CHAGAS, brasileiro, nascido aos
10/06/1962, natural de Vila Velha/ES, filho de Luiza
Oliveira Chagas, ora em local incerto e não sabido,
por crime cometido nesta Comarca, incurso nas
sanções do artigo 217A do Decreto Lei 2848/40, por
duas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código
Penal, tendo como vítima, JOÃO PEDRO
TEODORO VIEIRA, CITA o réu acima qualificado
para responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga 29/07/2020
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
20002195-1,no qual a Justiça Pública move contra
FABRICIO ROSA DE SOUZA nascido em
26/06/1996 filho de Luci Rosa de Jesus e de Fabio
Modesto de Souza por crime cometido nesta
Comarca, no qual foi vítima R.S.S. nascida em
14/05/1983, filho de Manoel da Silveira Sobrinho e
de Eleci Madalena da Silveira Silva incurso nas
sanções do artigo 148 DL 2848/40, c/c artigo 147 do
DL 2848/40, c/c 129, §9º DL 2848/40 c/c 14 I DL
2848/40 e por este meio, INTIMA o réu e a vítima
supracitados, da aplicação da medida protetiva de
proibição de aproximação a distância inferior a
200(duzentos) metros da ofendida e seus
familiares,afastamento do requerido do lar,bem
como fica proibido contato com a ofendida e seus
familiares por qualquer meio de comunicação (carta,
telefone, e-mail etc), tudo com fulcro no art. 22, II e
III, a e b da Lei 11.340/06. O descumprimento de
qualquer medida protetiva poderá acarretar
conforme o caso, o decreto da Prisão Preventiva
além de incorrer no crime previsto no art. 24-A da
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Lei 11340/06 e para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19000821-6, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, ELISMAR
GONÇALVES XAVIER, brasileiro, nascido aos
14/12/1988, natural de Caratinga/MG, filho de Sonia
Dalva Gonçalves Dias Xaveir e João batista Xavier,
ora em local incerto e não sabido, por crime
cometido nesta Comarca, incurso nas sanções do
artigo 306 da Lei 9503/97 (Código de Trânsito
Brasileiro), tendo como vítima, A
COLETIVIDADE, CITA o réu acima qualificado
para responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga 29/07/2020
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19009633-6, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, EDGAR DE
OLIVEIRA EUGENIO, brasileiro, nascido aos
06/01/1981, natural de São Paulo/SP, filho de Irai
Rosa de Oliveira Eugenio e José estevam Eugenio,
ora em local incerto e não sabido, por crime
cometido nesta Comarca, incurso nas sanções do
artigo 155, §4º, inciso IV, nos termos do artigo 29,
ambos do Código Penal Brasileiro, tendo como
vítima,SUPERMERCADO DO IRMÃO LTDA,
CITA o réu acima qualificado para responder à
acusação, por escrito e por meio de advogado, no
prazo de 10 (dez) dias, sendo que nesta defesa,
poderá o acusado arguir preliminares e invocar todas
as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas até o número de
08(oito). E, para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga 29/07/2020
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 16009929-4, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, LEONARDO
BUENO MIRANDA, brasileiro, nascido aos
23/07/1976, natural de Coronel Fabriciano/MG,
filho de Maria do Rosário Bueno Miranda e Edson
Dionísio Miranda, ora em local incerto e não sabido,

por crime cometido nesta Comarca, incurso nas
sanções do artigo 50, inciso I e parágrafo único,
incisos I e II da Lei 6766/79 e artigo 40-A, §1º da
Lei 9605/98, na forma dos artigos 15, inciso II,
alínea "C" e artigo 69, in fine, ambos do Código
Penal Brasileiro, tendo como
vítima,ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CITA o réu
acima qualificado para responder à acusação, por
escrito e por meio de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias, sendo que nesta defesa, poderá o acusado
arguir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas até o número de 08(oito). E, para que
não argua ignorância, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Caratinga
29/07/2020
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
19000800-0,no qual a Justiça Pública move contra
WILLIAN VIANA DA SILVEIRA por crime
cometido nesta Comarca, no qual foi vítima D. F. P.
nascida em 29/03/1987 filha de Jorge Gonçalves
Pacheco e de Rita Aparecida Fernandes incurso nas
sanções do artigo artigo 147 do DL 2848/40, artigo
5º I da Lei 11340/06, art. 5º II da Lei 11340/06 e por
este meio, INTIMA a vítima supracitada, da
aplicação da medida protetiva de proibição de
aproximação a distância inferior a 200(duzentos)
metros da ofendida e seus familiares,afastamento do
requerido do lar,bem como fica proibido contato
com a ofendida e seus familiares por qualquer meio
de comunicação (carta, telefone, e-mail etc), tudo
com fulcro no art. 22, II e III, a e b da Lei 11.340/06.
O descumprimento de qualquer medida protetiva
poderá acarretar conforme o caso, o decreto da
Prisão Preventiva além de incorrer no crime previsto
no art. 24-A da Lei 11340/06 e para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19010335-5, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, CARLOS
MIGUEL DA SILVA, brasileiro, nascido aos
14/10/1996, natural de Ubaporanga/MG, filho de
Carlos Rogério da Silva e Jaqueline Moreira da
Silva, ora em local incerto e não sabido, por crime
cometido nesta Comarca, incurso nas sanções do
artigo 155, §1º e 4º, (rompimento de obstáculo) e II
(escalada), c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
Brasileiro, tendo como vítima, NAYSTRON
GONÇALVES DA SILVA, CITA o réu acima
qualificado para responder à acusação, por escrito e
por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias,
sendo que nesta defesa, poderá o acusado arguir
preliminares e invocar todas as razões de defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar
provas que pretende produzir e arrolar testemunhas
até o número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga 29/07/2020
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto

Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
20000751-3,no qual a Justiça Pública move contra
MARCOS JOSE LUCAS, nascido em 19/02/1982,
filho de Sebastiana Germana Lucas por crime
cometido nesta Comarca, no qual foi vítima N. M.
M. incurso nas sanções do artigo 147 do DL
2848/40, e artigo 21 DL 3688/41 e por este meio,
INTIMA o requerido supracitado, da aplicação da
medida protetiva de proibição de aproximação a
distância inferior a 200(duzentos) metros da
ofendida e seus familiares,afastamento do requerido
do lar,bem como fica proibido contato com a
ofendida e seus familiares por qualquer meio de
comunicação (carta, telefone, e-mail etc), tudo com
fulcro no art. 22, II e III, a e b da Lei 11.340/06. O
descumprimento de qualquer medida protetiva
poderá acarretar conforme o caso, o decreto da
Prisão Preventiva além de incorrer no crime previsto
no art. 24-A da Lei 11340/06 e para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19000478-5, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, ALEXANDRA
CRISTINA DA SILVA MOTA, brasileira, nascida
aos 21/11/1994, natural de Ipanema/MG, filha de
joão batista da Silva e Marlene Cristina Mora, ora
em local incerto e não sabido, por crime cometido
nesta Comarca, incurso nas sanções do artigo 306
c/c artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito
Brasileiro, tendo como vítima, A COLETIVIDADE,
EUDES HENRIQUE DOS SANTOS FARIA E
MARCELLO STURZENEKER DE ALCANTARA,
CITA a ré acima qualificada para responder à
acusação, por escrito e por meio de advogado, no
prazo de 10 (dez) dias, sendo que nesta defesa,
poderá o acusado arguir preliminares e invocar todas
as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas até o número de
08(oito). E, para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
20001581-3,no qual a Justiça Pública move contra
GILMAR DIAS MENDES DE OLIVEIRA, nascido
em 16/04/1980,filho de Adenair Mendes de Oliveira
e de Maria Aparecida Dias por crime cometido nesta
Comarca, no qual foi vítima C. D. M. O. incurso nas
sanções do artigo 147 do DL 2848/40, e por este
meio, INTIMA o requerido supracitado, da
aplicação da medida protetiva de proibição de
aproximação a distância inferior a 200(duzentos)
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metros da ofendida e seus familiares,afastamento do
requerido do lar,bem como fica proibido contato
com a ofendida e seus familiares por qualquer meio
de comunicação (carta, telefone, e-mail etc), tudo
com fulcro no art. 22, II e III, a e b da Lei 11.340/06.
O descumprimento de qualquer medida protetiva
poderá acarretar conforme o caso, o decreto da
Prisão Preventiva além de incorrer no crime previsto
no art. 24-A da Lei 11340/06 e para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19009744-1, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, DUILIO
SAULO LOPES GUEDES, brasileiro, nascido aos
23/04/1981, natural de Ipatinga/MG, filho de Maria
Inês Lopes Bicalho e Sebastião Guedes Bicalho, ora
em local incerto e não sabido, por crime cometido
nesta Comarca, incurso nas sanções do artigo 50,
inciso I c/c, parágrafo único, incisos I e II, da Lei
6766/79 e artigo 40, caput, c/c artigo 40A, §1º, na
forma do artigo 69, do Código Penal Brasileiro,
tendo como vítima, O MEIO AMBIENTE, CITA o
réu acima qualificado para responder à acusação, por
escrito e por meio de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias, sendo que nesta defesa, poderá o acusado
arguir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas até o número de 08(oito). E, para que
não argua ignorância, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Caratinga
29/07/2020
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME, INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE 15 DIAS - MM. Juíz de Direito
desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº
0134.19006712-1, no qual a JUSTIÇA PÚBLICA
move contra RONALDO JOSE BARBOSA
brasileiro, nascido em 01/11/1973 filho de José
Anacleto Barbosa e de Maria das Graças Barbosa
ora em lugar incerto e não sabido, por crime
cometido nesta Comarca, no qual foi vítima A
coletividade, denunciado com incurso nas sanções
do artigo 12 da Lei 10826/03 e por este meio,
INTIMA o réu supracitado, para responder à
acusação, por escrito, por meio de advogado, no
prazo de 10 (dez) dias, sendo que nesta defesa o
acusado poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08 (oito). E para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29 de julho de
2020
Escrivã Judicial: Natali Franco de A. Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento

tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 13008595-1, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, GISELE
SOUZA DOS SANTOS, brasileira, nascida aos
30/08/1985, natural de Barão de Cocais/MG, filha de
Antônio Delfino dos Santos e Cleuza da Conceição
Souza e THALITA ZAINE DE SOUZA DIAS,
brasileira, nascida aos 15/08/1994, natural de São
Paulo/SP, filha de João Batista Dias e Adriana de
Souza Dias, ora em local incerto e não sabido, por
crime cometido nesta Comarca, incurso nas sanções
do artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal
Brasileiro, por cinco vezes, na forma do artigo 71,
ambos do Código Penal, e atigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 70
também do Código Penal, tendo como vítima,
LEONARDO COSTA LEANDRO E OUTROS,
CITA as rés acima qualificada para responder à
acusação, por escrito e por meio de advogado, no
prazo de 10 (dez) dias, sendo que nesta defesa,
poderá o acusado arguir preliminares e invocar todas
as razões de defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar provas que pretende
produzir e arrolar testemunhas até o número de
08(oito). E, para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME, INFÂNCIA E JUVENTUDE-JUSTIÇA
GRATUITA-EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO
DE 30 DIAS- MM. Juíz de Direito desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que por este juízo processam-se os autos da
AÇÃO PENAL nº 0134 15005093-5 no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra PATRICIA
VENANCIO DA SILVA por crime cometido nesta
Comarca, e pelo qual foi denunciado como incurso
nas sanções do artigo 155, §4º, II do CP e por este
meio, INTIMA a ré PATRICIA VENANCIO DA
SILVA, brasileira, nascida em 12/08/1980,natural de
Ubaporanga/MG,filha de Matuzalém Venâncio da
Silva e de Maria Helena Venâncio d Silva ora em
local incerto e não sabido, para tomar ciência da v.
sentença de ff. 179/180 que julgou extinta sua
punibilidade com fundamento no artigo 42 do CP,
ficando cientificado de que dispõe do prazo de 05
(cinco) dias, contados de sua intimação, para
querendo, apresentar recurso contra a sentença para
instância superior. E para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 29 de julho de 2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME, INFÂNCIA E JUVENTUDE-JUSTIÇA
GRATUITA-EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO
DE 30 DIAS- MM. Juíz de Direito desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que por este juízo processam-se os autos da
AÇÃO PENAL nº 0134 12002965-4 no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra ELCI
FERREIRA DE ASSIS por crime cometido nesta
Comarca, e pelo qual foi denunciado como incurso
nas sanções do artigo 306 da Lei 9503/97 e por este
meio, INTIMA o réu ELCI FERREIRA DE ASSIS,
brasileiro, nascido em 31/08/1977,natural de
Simonésia,filho de Evaristo Pedro de Assis e
Zulmira Maurício Ferreira, ora em local incerto e
não sabido, para tomar ciência da v. sentença de ff.
77 que julgou extinta sua punibilidade com
fundamento no artigo 42 do CP, ficando cientificado
de que dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, contados
de sua intimação, para querendo, apresentar recurso
contra a sentença para instância superior. E para que
não argua ignorância, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Caratinga, 29 de

julho de 2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 17004328-2, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, KAROLINE
LOURDES FERREIRA, brasileira, nascida aos
10/09/1996, natural de Belo Horizonte/MG, filha de
Adriane de Lourdes Ferreira, ora em local incerto e
não sabido, por crime cometido nesta Comarca,
incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código
Penal, tendo como vítima, ERNANI FLORENTINO
DA COSTA, CITA as rés acima qualificada para
responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 16002226-2, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, JEFERSON
ROQUE DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos
02/02/1988, natural de Ubaporanga/MG, filho de
José Adão de Oliveira e Sebastião Roque da Silva
Oliveira, ora em local incerto e não sabido, por
crime cometido nesta Comarca, incurso nas sanções
do artigo 15 da Lei 10.826/03, tendo como vítima, O
PAULO SERGIO FERREIRA E A
COLETIVIDADE, CITA o réu acima qualificado
para responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga 29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19009300-2, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, ADILSON DE
SOUZA AZEREDO, brasileiro, nascido aos
19/07/1990, natural de Frio/RJ, filho de Simone
Maria de Souza e Antônio Carlos Souza Azeredo,
ora em local incerto e não sabido, por crime
cometido nesta Comarca, incurso nas sanções do
artigo 12 da Lei 10826/03, tendo como vítima,
SILVIO CEZAR MOREIRA E ALAN ALVES DE
ASSIS, CITA o réu acima qualificado para
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responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga 29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME, INFÂNCIA E JUVENTUDE-JUSTIÇA
GRATUITA-EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO
DE 30 DIAS- MM. Juíz de Direito desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que por este juízo processam-se os autos da
AÇÃO PENAL nº 0134 10008573-4 no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra DOUGLAS DAS
NEVES SILVA por crime cometido nesta Comarca,
e pelo qual foi denunciado como incurso nas sanções
do artigo 33 caput e artigo 35 caput ambos da lei
11343/06 e por este meio, INTIMA o réu
DOUGLAS DAS NEVES SILVA, brasileiro,
nascido em 12/04/1992,natural de Caratinga,filho de
Vanderley Francisco da Silva e de Heloisa das
Neves Silva, ora em local incerto e não sabido, para
tomar ciência da v. sentença de ff. 214/215 que
julgou extinta sua punibilidade com fundamento no
artigo 107, III c/c 115, ambos do CP ficando
cientificado de que dispõe do prazo de 05 (cinco)
dias, contados de sua intimação, para querendo,
apresentar recurso contra a sentença para instância
superior. E para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 29 de julho de 2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19006226-2, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, FRANCISCO
DE ASSIS ALVES, vulgo "CRIOLO HONÓRIO",
brasileiro, nascido aos 04/10/1945, natural de
Sacramento/MG, filho de José Honório Alves e
Maria Jacinta de Faria ora em local incerto e não
sabido, por crime cometido nesta Comarca, incurso
nas sanções do artigo 12 da Lei 10826/03, , CITA o
réu acima qualificado para responder à acusação, por
escrito e por meio de advogado, no prazo de 10 (dez)
dias, sendo que nesta defesa, poderá o acusado
arguir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas até o número de 08(oito). E, para que
não argua ignorância, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Caratinga
29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME, INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE 15 DIAS - MM. Juíz de Direito
desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº
0134.19008751-7, no qual a JUSTIÇA PÚBLICA
move contra GILBERTO DE SOUZA ALVES
brasileiro, nascido em 04/06/1976, em
Caratinga/MG, filho de Atenício Luiz dee Souza e

Sebastiana Alves de Souza ora em lugar incerto e
não sabido, por crime cometido nesta Comarca, no
qual foi vítima S.C.J., denunciado com incurso nas
sanções do artigo 147 do CP c/c Lei 11340/06 e por
este meio, INTIMA o réu supracitado, para
responder à acusação, por escrito, por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa o acusado poderá o acusado arguir
preliminares e invocar todas as razões de defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar
provas que pretende produzir e arrolar testemunhas
até o número de 08 (oito). E para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29 de julho de
2020
Escrivã Judicial: Natali Franco de A. Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 18003441-2, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, TAIS
CRISTINA ISRAEL, brasileira, nascida aos
30/09/1993, natural de Caratinga/MG, filha de
Adriana Cristina Israel, ora em local incerto e não
sabido, por crime cometido nesta Comarca, incurso
nas sanções do artigo 306 e 309, ambos da Lei
9503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal,
tendo como vítima, O ESTADO E ADALGIZA
JULIANA DE OLIVEIRA, CITA a ré acima
qualificada para responder à acusação, por escrito e
por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias,
sendo que nesta defesa, poderá o acusado arguir
preliminares e invocar todas as razões de defesa,
oferecer documentos e justificações, especificar
provas que pretende produzir e arrolar testemunhas
até o número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS CRIMINAIS -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE 15 DIAS - CONSUELO SILVEIRA
NETO, MM. Juiz de Direito titular desta Vara, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que, por este juízo, processam-se os autos
AÇÃO PENAL nº 0134 19004557-2, no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra, IRENE
BASSANEZE RODRIGUES, brasileira, nascida aos
29/10/1961, natural de Maximiliano de Almeida/RS,
filha de Antônio Fermino Bassaneze e Ilaria
Bassaneze, ora em local incerto e não sabido, por
crime cometido nesta Comarca, incurso nas sanções
do artigo 12 da Lei 10826/03, tendo como vítima, A
COLETIVIDADE, CITA a ré acima qualificada para
responder à acusação, por escrito e por meio de
advogado, no prazo de 10 (dez) dias, sendo que
nesta defesa, poderá o acusado arguir preliminares e
invocar todas as razões de defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar provas que
pretende produzir e arrolar testemunhas até o
número de 08(oito). E, para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG- 2ª VARA
CRIME-JUSTIÇA GRATUITA-EDITAL DE
INTIMAÇÃO-PRAZO DE 90 DIAS- MAX WILD
DE SOUZA, MM. Juiz de Direito desta Vara, na

forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente edital ou dele conhecimento
tiverem que por este juízo processam-se os autos da
AÇÃO PENAL nº 0134 12013682-2 no qual a
JUSTIÇA PÚBLICA move contra VALDOMIRO
FERNANDO DA COSTA JUNIOR nascido em
07/12/1988, filho de Valdomiro Fernando da Costa e
de Madalena Sabina de Freitas por crime cometido
nesta Comarca, e pelo qual foi denunciado como
incurso nas sanções do artigo 33, caput da Lei
11343/06 tendo sido vítima A Coletividade e por
este meio, INTIMA o réu supracitado ora em local
incerto e não sabido, para tomar ciência da v.
sentença de ff. 406/427 que condenou o acusado à
pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600
(seiscentos)dias-multa, no valor de 1/30 do salário
mínimo vigente à época do fato, em regime
inicialmente fechado, ficando cientificado de que
dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua
intimação, para querendo, apresentar recurso contra
a sentença para instância superior. E para que não
argua ignorância, expediu-se o presente edital, que
será publicado na forma da lei. Caratinga,
09/07/2020.
Escrivã: ,Natali Franco de A. Bitarães
Juiz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME-JUSTIÇA GRATUITA-EDITAL DE
INTIMAÇÃO-PRAZO DE 60 DIAS- , MM. Juiz de
Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
17005822-3 no qual a JUSTIÇA PÚBLICA move
contra EMERSON FAGUNDES DE OLIVEIRA,
nascido em 29/10/1992 filho de Carlos Fagundes de
Oliveira e de Maria Imaculada Campos Cesário por
crime cometido nesta Comarca, e pelo qual foi
denunciado como incurso nas sanções do artigo 155
caput e 147 CP c/c 69 CP ora em local incerto e não
sabido por este meio, INTIMA o réu supracitado
para tomar ciência da v. sentença de ff. 138/142 que
o submeteu a pena de 04 (quatro) meses de reclusão
e 03 (três) dias-multa, substituída por penas
restritivas de direito , ficando cientificada de que
dispõe do prazo de 05 (cinco) dias, contados de sua
intimação, para querendo, apresentar recurso contra
a sentença para instância superior. E para que não
argua ignorância, expediu-se o presente edital, que
será publicado na forma da lei.
Caratinga,29/07/2020.
Escrivã: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
JUÍZ DE DIREITO

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME, INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE 15 DIAS - MM. Juíz de Direito
desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº
0134.17010843-2, no qual a JUSTIÇA PÚBLICA
move contra MARIA APARECIDA DE JESUS
brasileira, nascida em 10/10/1958, em
Tabuleiro/MG, filha de Eugênia Leonida de Jesus e
João Batista de Jesus ora em lugar incerto e não
sabido, por crime cometido nesta Comarca, no qual
foram vítimas Jacira Maria de Jesus Barros e
Honorio Neto de Barros denunciado com incurso nas
sanções do artigo 99 da lei 10741/03 com fulcro no
artigo 69 infine, CP e por este meio, INTIMA o réu
supracitado, para responder à acusação, por escrito,
por meio de advogado, no prazo de 10 (dez) dias,
sendo que nesta defesa o acusado poderá o acusado
arguir preliminares e invocar todas as razões de
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar provas que pretende produzir e arrolar
testemunhas até o número de 08 (oito). E para que
não argua ignorância, expediu-se o presente edital,
que será publicado na forma da lei. Caratinga, 29 de
julho de 2020
Escrivã Judicial: Natali Franco de A. Bitarães
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Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG-2ª VARA
CRIME, INFÂNCIA E JUVENTUDE EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE 05 DIAS MM. Juíz de Direito
desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº
0134.10009780-4,no qual a JUSTIÇA PÚBLICA
move contra CLAY ALVES MARQUES brasileira,
nascido em 23/06/1982, filho de Ernane Luiz
Marques e Tereza Alves Pinto Marques,por crime
cometido nesta Comarca, no qual foi vítima A
Coletividade denunciada com incurso nas sanções
do art.33, c/c 35 e 40 V todos da Lei 11343/06 e por
este meio, INTIMA o réu supracitado,ora em local
incerto e não sabido, acerca da decisão de fl.
686/699 que declinou a competência deste juízo para
julgar este feito. E para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: Natali Franco A. Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 10 DIAS MM. Juiz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
200000581-4 no qual a JUSTIÇA PÚBLICA move
contra CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO
RICARDO ,nascido em 24/01/1992 filho de Altivo
Ribeiro de Souza e de Aparecida Ricardo de Souza
por crime cometido nesta Comarca, no qual foi
vítima M. L. C. Nascida em 15/02/1992, filha de
Antônio Cavoli e de Maria Aparecida de Siqueira
Cavoli, ora em local incerto e não sabido, incurso
nas sanções do artigo 147 DL 2848/40 artigo 5 Lei
11340 e por este meio, INTIMA o réu e a vítima
supracitados, da revogação das medidas protetivas
em favor da vítima, ciente esta, de que eventual
violação de direito será considerada fato novo,
processando-se as providências pertinentes em
apartado.E para que não argua ignorância,
expediu-se o presente edital, que será publicado na
forma da lei. Caratinga,29/07/2020
Escrivã: ,Natali Franco de A. Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 2ª VARA
CRIMINAL E INFÂNCIA E
JUVENTUDE-JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL
DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 30 DIAS- MM. Juíz
de Direito desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo
processam-se os autos da AÇÃO PENAL nº 0134
20002127-4,no qual a Justiça Pública move contra
MARCELO MAXIMIANO DA SILVA, nascido em
21/08/1972, filho de Antônio Maximiano da Silva e
de Dina Martins da Costa por crime cometido nesta
Comarca, no qual foi vítima E. D. D., incurso nas
sanções do artigo 5 DL 11340/06 e 147 2848/40 e
por este meio, INTIMA o réu e a vítima
supracitados, da aplicação da medida protetiva de
proibição de aproximação a distância inferior a
200(duzentos) metros da ofendida e seus
familiares,bem como fica proibido contato com a
ofendida e seus familiares por qualquer meio de
comunicação (carta, telefone, e-mail etc), tudo com
fulcro no art. 22, II e III, a e b da Lei 11.340/06. O
descumprimento de qualquer medida protetiva
poderá acarretar conforme o caso, o decreto da
Prisão Preventiva além de incorrer no crime previsto
no art. 24-A da Lei 11340/06 e para que não argua
ignorância, expediu-se o presente edital, que será
publicado na forma da lei. Caratinga, 29/07/2020
Escrivã Judicial: ,Natali Franco de Andrade Bitarães
Juíz de Direito:

COMARCA DE CARATINGA-MG - 1ª VARA
CRIME, VEC, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS-JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO-PRAZO DE 90 DIAS - CONSUELO
SILVEIRA NETO, MM. Juiz de Direito Titular
desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que, por este juízo,
processam-se os autos AÇÃO PENAL nº 0134 12
002417-6 no qual a JUSTIÇA PÚBLICA move
contra, VALDOMIRO FERNANDO DA COSTA
JÚNIOR, brasileiro, nascido aos 07/12/1988, natural
de Caratinga/MG, filho de Valdomiro Fernando da
Costa e Madalena Sabina de Freitas, ora em local
incerto e não sabido, por crime cometido nesta
Comarca, incurso nas sanções do artigo 33, caput, da
Lei 11.343/06, c/c o artigo 65, III, alínea "d", do
Código Penal, tendo como vítima, A
COLETIVIDADE, INTIMA o acusado acima
qualificado para tomar ciência da sentença, que
julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a
acusação proposta pelo Ministério Público,
condenando-o a pena de 05 (cinco) anos de
reclusãoe pagamento de 500 (quinhentos) dias
multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo, regime inicial FECHADO, cientificando-o
de que disporá do prazo de 05 (cinco) dias para,
querendo interpor recurso através de advogado. E,
para que não argua ignorância, expediu-se o presente
edital, que será publicado na forma da lei. Caratinga,
28/07/2020.
Cinthya Calili Rezende Lima Consuelo Silveira
Neto
Escrivã Judicial Juiz de Direito

COMARCA DE CARATINGA-MG - 3ª VARA
CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS
- MAX WILD DE SOUZA, MM. Juiz de Direito
titular desta Vara, na forma da lei, etc. FAZ SABER
a todos quantos virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que, por este juízo,
processam-se os autos AÇÃO PENAL nº 0134
19001380-2, no qual a JUSTIÇA PÚBLICA move
contra LUIZ HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA,
brasileiro, nascido aos 18/10/1997, natural de
Caratinga/MG, filho de Genivaldo de Oliveira Reis e
Vania Lopes da Silva Reis, incurso nas sanções do
art. 121, §2°, inciso I e IV, na forma do art. 29,
ambos do CP e art. 244B do ECA, na forma do art.
70 do CP, ora em lugar incerto e não sabido, por
crime cometido nesta Comarca, no qual a vítima,
WILLIAM PEREIRA DE PAIVA, brasileiro,
natural de Caratinga/MG, nascido aos 14/03/1999,
filho de Silvana Pereira Jorge de Paiva e Vanderley
Cardoso de Paiva, INTIMA o acusado acima
qualificado para tomar ciência da r. DECISÃO DE
PRONÚNCIA, para submeter o réu a julgamento
perante o Tribunal do Júri desta Comarca. Fica o
acusado cientificado de que disporá do prazo de 05
(cinco) dias para, caso queira, interpor recurso em
sentido estrito, através de advogado. E, para que não
argua ignorância, expediu-se o presente edital, que
será publicado na forma da lei. Caratinga,
29/07/2020.
Vitoria Vieira Alves Max Wild de Souza
Escrivã Judicial Juiz de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CARATINGA - 2ª VARA
CÍVEL-EDITAL DE INTERDIÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - Saibam todos quantos o presente
edital de citação virem que perante a 2ª Vara Cível
desta Comarca, tramita o processo de
INTERDIÇÃO nº 5000648-77.2019.8.13.0134 onde,
por sentença datada de 29/10/2019, foi nomeada
MARIA DO ROSÁRIO DE MATOS
FERNANDES, curadora do interditado MÁRCIO
VINÍCIUS DE MATOS, para todos os atos da vida
civil. E, para que ninguém possa e queira alegar
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente,

que será publicado na forma da lei. Para
reconhecimento de todos os interessados, publica-se
na forma da Lei. Caratinga, 29 de julho de 2020.
Gerente de Secretaria: VALQUÍRIA GISELLE
SILVA MORAES MIRANDA, Juiz de Direito: DR.
ALEXANDRE FERREIRA. (OAB/MG - 120.522)

COMARCA DE CARATINGA - 2ª VARA
CÍVEL-EDITAL DE INTERDIÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - Saibam todos quantos o presente
edital de citação virem que perante a 2ª Vara Cível
desta Comarca, tramita o processo de
INTERDIÇÃO nº 5003214-04.2016.8.13.0134 onde,
por sentença datada de 17/01/2020, foi
DECRETADA a interdição de RODRIGO ALTINO
DA SILVA, tendo em vista ser este portador de
doença mental, nomeando-lhe curadora NEUZA DE
FÁTIMA RODRIGUES SILVA, para todos os atos
da vida civil de cunho patrimonial e negocial. E,
para que ninguém possa e queira alegar ignorância,
mandou o MM. Juiz expedir o presente, que será
publicado na forma da lei. Para reconhecimento de
todos os interessados, publica-se na forma da Lei.
Caratinga, 29 de julho de 2020. (o) Escrivã judicial.
Valquíria G. S. Moraes Miranda. (o) Juiz de Direito
ALEXANDRE FERREIRA.
Advogado: OAB MG 109871, 106140 e 142265.

CARMO DA MATA

IMPRENSA OFICIAL
ESTADO DE MINAS GERAIS
COMARCA DE CARMO DA MATA/MG -
JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO 20 DIAS. O Dr. José Alexandre Marson
Guidi, MM. Juiz de Direito da Comarca de Carmo
da Mata-MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos que virem o presente edital ou dele
conhecimento tiverem que tem andamento nesta
Comarca os autos do processo nº 0140.11.000285-8
- AÇÃO DE USUCAPIÃO, proposta por Antônio da
Cruz Toledo em virtude de Herdeiros de Vicente
Paulo Cordeiro. Pelo presente e na melhor forma de
direito, CITA eventuais possuidores desconhecidos e
terceiros interessados de que se pretende usucapir o
imóvel seguinte: Um terreno com a área de 3,00,00
(três hectares) de terras de meia cultura, no lugar
denominado "Cachoeira" deste município, com as
seguintes divisas e confrontações: começa na barra
do córrego em divisas de Oswaldo de Castro Ribeiro
e com o quinhão de Eduardo de tal, seguem em
divisas com o último em 290m, onde faz uma
deflexão à direita e segue por 202m., em divisas de
Enéas Ribeiro dos Santos, onde faz uma deflexão à
direita e segue por cerca de arma até o quinhão de
Job Alves de Toledo, onde faz outra deflexão à
direita e segue por 12m., onde faz uma deflexão à
esquerda e segue em linha reta até o córrego, em
divisas de Oswaldo de Castro Ribeiro, onde faz uma
deflexão à direita e segue por córrego até o ponto
inicial. Ficam advertidos de que lhes é outorgado o
prazo de 15 dias para contestação, sob pena de
revelia e serem considerados verdadeiros os fatos
alegados (art. 285 do CPC). E para conhecimento de
todos expediu-se o presente edital que será
publicado na forma da lei e afixado em local de
costume no átrio do Fórum. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Carmo da Mata, aos 29 de
julho de 2020. Eu, , Escrevente Judicial I, o digitei.
Eu, , Escrivão Judicial I, o subscrevo. Eu, , Juiz
de Direito o assino.-

CATAGUASES

COMARCA DE CATAGUASES - JUSTIÇA
GRATUITA. O MM JUIZ DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA CIDADE E COMARCA
DE CATAGUASES, ESTADO DE MINAS
GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC... PRAZO DE
90 DIAS. SAIBAM todos quantos virem o presente
edital ou dele conhecimento tiverem que, pelo juízo
e Secretaria da Vara da Criminal desta Comarca, tem
em andamento o Processo Crime nº
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0153.15.002896-4, que a Justiça Pública move
contra WELBER ALISSON GONÇALVES
LOURENÇO, brasileiro, natural de São Bernardo do
Campo - SP, nascido aos 13/08/1996, filho de
Ramon Ubirajara da Silva Lourenço e Fátima de
Oliveira Santos e constando dos autos que
atualmente encontra-se em lugar incerto e não
sabido, INTIMA-O da decisão deste juízo, prolatada
nos autos em epígrafe, que o condenou a 05 (cinco)
anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa,
pena esta a ser cumprida no regime SEMIABERTO,
incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito ou multa e não
preenche as condições da suspensão condiciona.
Concedido ao Réu o direito de recorrer em
liberdade. E para que chegue ao conhecimento de
todos será este afixado no saguão do Fórum e
publicado no D.J.E. Cataguases, 29/07/2020. Eu,
Júlio César da Silveira Grilo, digitei e (a) Claudia
Aparecida Salles Oliveira, subscreve e (a) João
Carneiro Duarte Neto, MM Juiz de Direito da Vara
Criminal, assina.

COMARCA DE CATAGUASES EDITAL DE
INTIMAÇÃO PRAZO 05 DIAS JUSTIÇA
GRATUITA. SAIBAM todos quantos virem o
presente edital ou dele conhecimento tiverem que,
pelo juízo e Secretaria da Vara Criminal desta
Comarca, tem em andamento o Processo Crime nº
0153.11.009862-8, que a Justiça Pública move
contra ALEXSANDRO VAZ DA SILVA, VULGO
"AMARELINHO", brasileiro, natural de São
Paulo-SP, nascido aos 22/04/1977, filho de Pedro
Vaz da Silva e Nilda Gomes da Silva , que foi
julgada improcedente a pretensão inicial,
IMPRONUNCIAR o réu ALEXSANDRO VAZ DA
SILVA, da imputação referente ao crime previsto no
art 121, § 2º, II e IV, c/c art 14, II do CP e nos
termos do art 386, VII, do CPP, ABSOLVER o
mesmo da prática do crime de furto qualificado(art
155, § 4ºm IV, do CP), em relação a estes autos. E
para que chegue ao conhecimento de todos será este
afixado no saguão do Fórum e publicado pela
Imprensa local, Jornal Cataguases e no Diário do
Judiciário deste Estado. Cataguases, 29/07/2020. Eu,
Júlio César da Silveira Grilo, digitei e (a) Claudia
Aparecida Salles de Oliveira, subscreve e (a) João
Carneiro Duarte Neto, MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal, assina.

CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO

EDITAL DE CITAÇÃO INTIMAÇÃO DE
SENTENÇA - PRAZO 30 (TRINTA ) DIAS -
AUTOS Nº 0175.18.292-5 - O Dr. Carlos Alberto de
Faria, MM. Juiz de Direito da Comarca de Sete
Lagoas, em substituição nesta Comarca de
Conceição do Mato Dentro, Estado de Minas Gerais,
em pleno exercício de seu cargo e na forma da Lei,
etc. FAZ SABER, a todos os que virem o presente
edital ou dele notícia tiverem, com o prazo de 30
(trinta) dias, que, nos autos que responde neste
Juízo, em que figura como acusado, REGINALDO
CORREA DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de
Belo Horizonte MG, nascido aos 09/04/1977, filhO
de Sebastião Ferrreira da Silva e Ilidia Tome da
Silvamaria Firmino Silva, com residência na cidade
de Belo Horizonte/MG, atualmente em lugar incerto
e não sabido, denunciado como incurso nas sanções
do artigo 98 c/c art.101, VII c/c, art.136,IV todos da
lei nº8.069/90 E, como não tenha sido possível
intimar o acusado pessoalmente,CITO-O por meio
deste edital para responder a referida acusação por
escrito e através de advogado, no prazo de 10(dez)
dias sob pena de ser lhe nomeado defensor para
apresenta-lo nos termos do artigo 396 do CPP
conforme denuncia ofertada pelo Representante do
Ministério Publico , ficando ciente que poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interressa a sua
defesa , oferecer documentos e justificações,
especificar provas que pretende produzir e arrolar as
testemunhas qualificando-as e requerendo sua
intimação . Outrossim, faz saber que este Juízo tem

sua sede à rua Daniel de Carvalho, nº 189, nesta
cidade. E, para conhecimento de todos, será este
publicado no Dje - Diário do Judiciário Eletrônico e
afixado no lugar de costume do Fórum desta cidade,
cuja cópia será juntada aos autos. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Conceição do Mato
Dentro, Estado de Minas Gerais, aos 13 de fevereiro
de 2020. Eu, (a), Pâmela Rodrigues de Almeida,
Estagiária de Direito, o digitei. Eu, (a), Carlos
Antônio Vicente de Lima, Gerente de Secretaria, o
conferi e assino. Carlos Alberto de Faria - Juiz de
Direito.

CONTAGEM

COMARCA DE CONTAGEM-SECRETARIA DA
2ª VARA CÍVEL- EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO
DE VINTE DIAS- GRATUIDADE DE JUSTIÇA-A
Bel ª. Cristiane Soares de Brito, Juíza de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Contagem/MG, na
forma da lei, etc ... FAZ SABER a todos quanto o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e respectiva Secretaria tramita
uma Ação de Procedimento Comum, processo n°
079.11.039.825-6, requerida por Carina Eduardo de
Sousa, em face de Imbra Consultórios
Odontológicos Ltda. E, constando nos respectivos
autos que a ré Imbra Consultórios Odontológicos
Ltda, se encontra em lugar incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital, com o fim de cita-lo,
para, querendo, contestar a presente ação no prazo
de 15 (quinze) dias, ficando advertido de que não
sendo contestada a presente demanda,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pelo autor (Art. 334 do CPC), sob pena de
revelia (Art. 334 do CPC). Caso pretenda se
defender no feito, deverá fazê-lo através de
advogado. E, para conhecimento de todos e ninguém
possa alegar desconhecimento ou ignorância,
mandou expedir o presente edital que será publicado
e fixado na forma da LEI. Contagem, .. de 2020. Eu,
, Juliana de Almeida Pacheco, Escrivã Judicial, o
digitei.

COMARCA DE CONTAGEM-SECRETARIA DA
2ª VARA CÍVEL-EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE VINTE DIAS A Bel ª. Cristiane Soares
de Brito, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Contagem/MG, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretaria tramita uma Ação de Execução
de Título Extrajudicial, processo n°
079.15.028.539-7, requerida por Banco Bradesco
S/A, em face de PHR Beneficiamento e Comércio de
Cereais. E, constando nos respectivos autos que a ré
PHR Beneficiamento e Comércio de Cereais, se
encontra em lugar incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital, com o fim de citá-lo, para, querendo,
contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze)
dias, ficando advertido de que não sendo contestada
a presente demanda, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados pelo autor (Art. 334 do
CPC), sob pena de revelia (Art. 334 do CPC). Caso
pretenda se defender no feito, deverá fazê-lo através
de advogado. E, para conhecimento de todos e
ninguém possa alegar desconhecimento ou
ignorância, mandou expedir o presente edital que
será publicado e fixado na forma da Lei. Contagem,
.. de 2020. Eu, , Juliana de Almeida Pacheco,
Escrivã Judicial, o digitei.
Cristiane Soares de Brito
Juíza de Direito

COMARCA DE CONTAGEM-SECRETARIA DA
2ª VARA CÍVEL-EDITAL DE CITAÇÃO -
PRAZO DE VINTE DIAS A Bel ª. Cristiane Soares
de Brito, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da
Comarca de Contagem/MG, na forma da lei, etc...
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
respectiva Secretaria tramita uma Ação de
Procedimento Sumário, processo n°

079.14.055.826-7, requerida por Condomínio do
Edifício Corcovado, em face de Wellington César
Vargas. E, constando nos respectivos autos que a réu
Wellington César Vargas, CPF 943.100.926-91, se
encontra em lugar incerto e não sabido, expediu-se o
presente edital, com o fim de citá-lo, para, querendo,
contestar a presente ação no prazo de 15 (quinze)
dias, ficando advertido de que não sendo contestada
a presente demanda, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados pelo autor (Art. 334 do
CPC), sob pena de revelia (Art. 334 do CPC). Caso
pretenda se defender no feito, deverá fazê-lo através
de advogado. E, para conhecimento de todos e
ninguém possa alegar desconhecimento ou
ignorância, mandou expedir o presente edital que
será publicado e fixado na forma da Lei. Contagem,
.. de 2020. Eu, , Juliana de Almeida Pacheco,
Escrivã Judicial, o digitei.
Cristiane Soares de Brito
Juíza de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
COMARCA DE CONTAGEM/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - Edital de Citação com prazo de 20
(vinte) dias, na forma a seguir: O Dr. Ricardo
Vianna da Costa e Silva, MM. Juiz de Direito
perante a 3ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Contagem/MG, em pleno exercício de
seu cargo, na forma da lei, etc..., FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que este Juízo, nos autos nº
5009593-24.2019.8.13.0079, da ação de
PROCEDIMENTO COMUM - Investigação de
Maternidade, requerida por Margareth Oliveira da
Silva, CITAM o (a) Sr (a). JOSÉ FERRAZ e IZA
FERRAZ, filhos de José da Costa Ferraz Netto e
Margarida de Oliveira Ferraz, estando o (a) mesmo
(a) em local incerto e não sabido, para querendo, no
prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação,
sob pena de não fazendo, presumirem-se verdadeiros
os fatos alegados pelo autor na petição inicial. E
para conhecimento de todos, expediu-se este Edital,
que será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Contagem, MG,
aos 29 de julho de 2020. Eu, __________, Eloi
Fabrício Neiva, Escrivão Judicial o digitei e assino.

3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
COMARCA DE CONTAGEM/MG - JUSTIÇA
GRATUITA - Edital de Interdição, na forma a
seguir: O Dr. Ricardo Vianna da Costa e Silva, MM.
Juiz de Direito perante a 3ª Vara de Família e
Sucessões da Comarca de Contagem, na forma da
lei, etc..., FAZ SABER a todos quantos virem o
presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
este Juízo, nos autos de nº
5009658-53.2018.8.13.0079 do pedido de
CURATELA/INTERDIÇÃO, requerido por
IVANILDA ALVES DE OLIVEIRA, que decretou a
Interdição de EDSON CÂNDIDO DE FREITAS,
brasileiro, em união estável, portador do CPF
471.854.736-91, CI MG 2.161.122, nascido em
18/01/1960, filho de José Cândido Petronilho e
Raimunda Nonata de Freitas, conforme sentença
datada em 19/03/2020, do teor seguinte: "VISTOS,
etc... Por todo o exposto, julgo procedente o pedido
para submeter Edson Candido de Freitas à curatela
para a prática de atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial nomeando como
curador(a) a parte autora.." E, para o conhecimento
de todos, expediu-se o presente edital que será
publicado e afixado, na forma da lei. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Contagem, aos 29 de
julho de 2020. Eu, Eloi Fabrício Neiva, Escrivão
Judicial, o digitei e subscrevi.

COMARCA DE CONTAGEM - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - Dr.
Marcos Alberto Ferreira, MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara da Fazenda Municipal da Comarca de
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Contagem/MG, na forma da Lei, etc... Faz saber a
todos que virem ou tiverem conhecimento do
presente edital que perante este Juízo e respectiva
Secretaria, tem seus trâmites legais a de Execução
Fiscal autuada sob o nº 5015755-06.2017.8.13.0079
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM em
face de RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS LTDA
expediu-se o presente edital através do qual CITA
RICARDO RODRIGUES NUNES CPF
749.467.146-34 , ou o seu representante legal para
pagar em 5 (cinco) dias a quantia de R$ 10.735,07 ,
acrescida de juros de mora, ou oferecimento de bens
à penhora. Fica ainda advertido que será nomeado
curador especial em caso de revelia. Este edital será
publicado e afixado na forma da lei. Contagem, 29
de julho de 2020. Eu, Clarissa Carneiro Desmots,
Gerente de Secretaia, o digitei e assino. O MM. Juiz:
Dr. Marcos Alberto Ferreira. Procurador: Armênio
Gonçalves Fantini Júnior, OAB/MG 102.362.

COMARCA DE CONTAGEM - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE INTIMAÇÃO COM
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O Dr. Marcos
Alberto Ferreira, MMa. Juíza de Direito em
Substituição na 1ª Vara da Fazenda Municipal da
Comarca de Contagem/MG, na forma da Lei, etc...
Faz saber a FER TUBOS COMERCIAL LTDA, que
perante este Juízo e respectiva Secretaria, o
Município de Contagem lhe ajuizou uma ação de
Execução Fiscal, autuada sob nº
5009175-86.2019.8.13.0079 conforme consignado
na CDA constante dos autos. Diante do exposto,
expediu-se o presente edital através do qual
INTIMA o(a) Sr(a). FFER TUBOS COMERCIAL
LTDA, 02.820.927/0001-01 da penhora no valor de
R$ 13.376,79 (treze mil trezentos e setenta e seis
reais e setenta e nove centavos), valor este
bloqueado através do sistema BacenJud, junto ao
Banco do Brasil , em conta de titularidade de
02.820.927/0001-01, transferido para o Banco do
Brasil, em conta a disposição deste juízo, nº:
4100129578697. Fica intimado ainda para oferecer,
caso queira, embargos no prazo de 30(trinta) dias,
sob pena de não o fazendo, presumirem-se aceitos
como verdadeiros os fatos alegados pela exeqüente,
nos termos do art. 285 do CPC. Contagem, 29 de
julho de 2020.Eu, Clarissa Carneiro Desmots,
Gerente de Secretaria, o digitei e assino. O MM. Juiz
de Direito Dr. Marcos Alberto Ferreira: Procurador:
Dr. Armênio Gonçalves Fantini Junior, OAB/MG
102.362

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.
Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5038936-65.2019.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de AMÉLIA PAOLA DE SOUZA
PAULA , por sentença datada de 15/05/2020, ID
115601152, transitada em julgado, devendo esta ser
exercida na medida de tutela aos interesses negociais
e patrimoniais do curatelado, com as ressalvas do
§1º do art. 85 da Lei 13.146/2015, tendo sido
nomeado curador o(a) Sr.(a) MARIA AMÉLIA DE
SOUZA PAULA, e para conhecimento de todos e
ninguém alegar ignorância no futuro, expediu- se
este, que vai, publicado e afixado no átrio do Fórum.
Publicar por três vezes, sendo esta a PRIMEIRA.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Contagem, MG, aos 29 de julho de 2020. Eu, (a.)
Karine Ladeia Loiola Nascimento, Escrivã Judicial,
o digitei e assino. Christiana Motta Gomes - Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -

JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.
Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5021253-83.2017.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de FELIPA DA SILVA ALEIS , por
sentença datada de 15/05/2020, ID 115597485,
transitada em julgado, devendo esta ser exercida na
medida de tutela aos interesses negociais e
patrimoniais do curatelado, com as ressalvas do §1º
do art. 85 da Lei 13.146/2015, tendo sido nomeado
curador o(a) Sr.(a) NEUSA MARIA BERTOLDO
DE OLIVEIRA, e para conhecimento de todos e
ninguém alegar ignorância no futuro, expediu- se
este, que vai, publicado e afixado no átrio do Fórum.
Publicar por três vezes, sendo esta a PRIMEIRA.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Contagem, MG, aos 29 de julho de 2020. Eu, (a.)
Karine Ladeia Loiola Nascimento, Escrivã Judicial,
o digitei e assino. Christiana Motta Gomes - Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONTAGEM - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - Dr.
Marcos Alberto Ferreira, MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara da Fazenda Municipal da Comarca de
Contagem/MG, na forma da Lei, etc... Faz saber a
todos que virem ou tiverem conhecimento do
presente edital que perante este Juízo e respectiva
Secretaria, tem seus trâmites legais a de Execução
Fiscal autuada sob o nº 5016775-32.2017.8.13.0079
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM em
face de GASTROMINAS LTDA expediu-se o
presente edital através do qual CITA
GASTROMINAS LTDA CNPJ
24.049.900/0001-91 , ou o seu representante legal
para pagar em 5 (cinco) dias a quantia de R$
10.182,94 , acrescida de juros de mora, ou
oferecimento de bens à penhora. Fica ainda
advertido que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Este edital será publicado e afixado
na forma da lei. Contagem, 29 de julho de 2020. Eu,
Clarissa Carneiro Desmots, Gerente de Secretaia, o
digitei e assino. O MM. Juiz: Dr. Marcos Alberto
Ferreira. Procurador: Armênio Gonçalves Fantini
Júnior, OAB/MG 102.362.

COMARCA DE CONTAGEM - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - Dr.
Marcos Alberto Ferreira, MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara da Fazenda Municipal da Comarca de
Contagem/MG, na forma da Lei, etc... Faz saber a
todos que virem ou tiverem conhecimento do
presente edital que perante este Juízo e respectiva
Secretaria, tem seus trâmites legais a de Execução
Fiscal autuada sob o nº 5018865-13.2017.8.13.0079
ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CONTAGEM em
face de ANA CAROLINA SANTOS FIUZA - ME
expediu-se o presente edital através do qual CITA
ANA CAROLINA SANTOS FIUZA - ME
06.328.912/0001-73, ou o seu representante legal
para pagar em 5 (cinco) dias a quantia de R$
5.125,28 , acrescida de juros de mora, ou
oferecimento de bens à penhora. Fica ainda
advertido que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Este edital será publicado e afixado
na forma da lei. Contagem, 29 de julho de 2020. Eu,
Clarissa Carneiro Desmots, Gerente de Secretaia, o
digitei e assino. O MM. Juiz: Dr. Marcos Alberto
Ferreira. Procurador: Armênio Gonçalves Fantini
Júnior, OAB/MG 102.362.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.

Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5030523-63.2019.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de PATRÍCIA PEREIRA DE
OLIVEIRA , por sentença datada de 25/05/2020, ID
116870189, transitada em julgado, devendo esta ser
exercida na medida de tutela aos interesses negociais
e patrimoniais do curatelado, com as ressalvas do
§1º do art. 85 da Lei 13.146/2015, tendo sido
nomeado curador o(a) Sr.(a) SILVANO PEREIRA
DE OLIVEIRA, e para conhecimento de todos e
ninguém alegar ignorância no futuro, expediu- se
este, que vai, publicado e afixado no átrio do Fórum.
Publicar por três vezes, sendo esta a PRIMEIRA.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Contagem, MG, aos 29 de julho de 2020. Eu, (a.)
Karine Ladeia Loiola Nascimento, Escrivã Judicial,
o digitei e assino. Christiana Motta Gomes - Juíza de
Direito.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.
Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5044436-15.2019.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de RODE GONÇALVES DA
SILVA CONCEIÇÃO , por sentença datada de
25/05/2020, ID 116871087, transitada em julgado,
devendo esta ser exercida na medida de tutela aos
interesses negociais e patrimoniais do curatelado,
com as ressalvas do §1º do art. 85 da Lei
13.146/2015, tendo sido nomeado curador o(a) Sr.(a)
SARAH GONÇALVES COELHO, e para
conhecimento de todos e ninguém alegar ignorância
no futuro, expediu- se este, que vai, publicado e
afixado no átrio do Fórum. Publicar por três vezes,
sendo esta a PRIMEIRA. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Contagem, MG, aos 29 de
julho de 2020. Eu, (a.) Karine Ladeia Loiola
Nascimento, Escrivã Judicial, o digitei e assino.
Christiana Motta Gomes - Juíza de Direito.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.
Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5004963-22.2019.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de JORGE DA SILVA , por
sentença datada de 25/05/2020, ID 116871083,
transitada em julgado, devendo esta ser exercida na
medida de tutela aos interesses negociais e
patrimoniais do curatelado, com as ressalvas do §1º
do art. 85 da Lei 13.146/2015, tendo sido nomeado
curador o(a) Sr.(a) GLÁUCIA MARIA DA SILVA,
e para conhecimento de todos e ninguém alegar
ignorância no futuro, expediu- se este, que vai,
publicado e afixado no átrio do Fórum. Publicar por
três vezes, sendo esta a PRIMEIRA. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Contagem, MG, aos 29
de julho de 2020. Eu, (a.) Karine Ladeia Loiola
Nascimento, Escrivã Judicial, o digitei e assino.
Christiana Motta Gomes - Juíza de Direito.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
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Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE CURATELA.
Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra. Christiana Motta
Gomes, MMª, Juíza de Direito desta 1ª Vara de
Família e Sucessões de Contagem-MG, em pleno
exercício de seu cargo, na forma da lei, etc... Faz
Saber a todos quantos virem o presente edital ou
dele conhecimento tiverem, que processaram-se os
termos e atos da ação de INTERDIÇÃO, processo nº
5019796-45.2019.8.13.0079, a qual foi julgado
parcialmente procedente o pedido para submeter à
curatela, JOAQUIM VICENTE FERREIRA FILHO
, por sentença datada de 17/03/2020, transitada em
julgado, devendo a curatela ser exercida na medida
de tutela aos interesses negociais e patrimoniais do
curatelado, com as ressalvas do §1º do art. 85 da Lei
13.146/2015, tendo sido nomeado curador o(a) Sr.(a)
MARIA DO CARMO PIRES FERREIRA, e para
conhecimento de todos e ninguém alegar ignorância
no futuro, expediu- se este, que vai, publicado e
afixado no átrio do Fórum. Publicar por três vezes,
sendo esta a TERCEIRA. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Contagem, MG, aos 29 de
julho de 2020. Eu, (a.) Karine Ladeia Loiola
Nascimento, Escrivã Judicial, o digitei e assino.
Christiana Motta Gomes - Juíza de Direito.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.
Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5017633-97.2016.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de NEUSA RIBEIRO DE ARAUJO
FERREIRA, sentença datada de 22/01/2020,
transitada em julgado, devendo esta ser exercida na
medida de tutela aos interesses negociais e
patrimoniais do curatelado, com as ressalvas do §1º
do art. 85 da Lei 13.146/2015, tendo sido nomeado
curador o(a) Sr.(a)ALCINO DE ARAUJO
FERREIRA , e para conhecimento de todos e
ninguém alegar ignorância no futuro, expediu- se
este, que vai, publicado e afixado no átrio do Fórum.
Publicar por três vezes, sendo esta a TERCEIRA.
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de
Contagem, MG, aos 29 de julho de 2020. Eu, (a.)
Karine Ladeia Loiola Nascimento, Gerente de
Secretaria, o digitei e assino. Christiana Motta
Gomes - Juíza de Direito.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.
Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5001993-49.2019.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de JORGE CELESTINO BENTO,
sentença datada de 22/01/2020, transitada em
julgado, devendo esta ser exercida na medida de
tutela aos interesses negociais e patrimoniais do
curatelado, com as ressalvas do §1º do art. 85 da Lei
13.146/2015, tendo sido nomeado curador o(a) Sr.(a)
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS ,
e para conhecimento de todos e ninguém alegar
ignorância no futuro, expediu- se este, que vai,
publicado e afixado no átrio do Fórum. Publicar por
três vezes, sendo esta a TERCEIRA. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Contagem, MG, aos 29
DE julho DE 2020. Eu, (a.) Karine Ladeia Loiola
Nascimento, Gerente de Secretaria, o digitei e
assino. Christiana Motta Gomes - Juíza de Direito.

COMARCA DE CONTAGEM/MG - 1ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG -
JUSTIÇA GRATUITA- EDITAL DE
INTERDIÇÃO. Prazo de 30 (trinta) dias - A Dra.
Christiana Motta Gomes, MMª, Juíza de Direito
desta 1ª Vara de Família e Sucessões de
Contagem-MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc... Faz Saber a todos quantos virem
o presente edital ou dele conhecimento tiverem, que
processaram-se os termos e atos da ação de
INTERDIÇÃO, processo nº
5006816-03.2018.8.13.0079, a qual foi decretada a
INTERDIÇÃO de IZAURA PAULINO DOS
SANTOS, sentença datada de 22/01/2020, transitada
em julgado, devendo esta ser exercida na medida de
tutela aos interesses negociais e patrimoniais do
curatelado, com as ressalvas do §1º do art. 85 da Lei
13.146/2015, tendo sido nomeado curador o(a) Sr.(a)
MARLETE MARTINS DOS SANTOS , e para
conhecimento de todos e ninguém alegar ignorância
no futuro, expediu- se este, que vai, publicado e
afixado no átrio do Fórum. Publicar por três vezes,
sendo esta a TERCEIRA. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Contagem, MG, aos 29 de
julho DE 2020. Eu, (a.) Karine Ladeia Loiola
Nascimento, Gerente de Secretaria, o digitei e
assino. Christiana Motta Gomes - Juíza de Direito.

COMARCA DE CONTAGEM - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - Dr.
Marcos Alberto Ferreira, MM. Juiz de Direito, da 1ª
Vara da Fazenda Municipal da Comarca de
Contagem/MG, na forma da Lei, etc... Faz saber a
todos que virem ou tiverem conhecimento do
presente edital que perante este Juízo e respectiva
Secretaria, tem seus trâmites legais a de Execução
Fiscal autuada sob o nº
55029585-68.2019.8.13.0079ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CONTAGEM em face de
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS ALFA SUL LTDA expediu-se o
presente edital através do qual CITA
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS ALFA SUL LTDA , CNPJCNPJ
06.300.205/0001-79, ou o seu representante legal
para pagar em 5 (cinco) dias a quantia de R$
6.716,97 , acrescida de juros de mora, ou
oferecimento de bens à penhora. Fica ainda
advertido que será nomeado curador especial em
caso de revelia. Este edital será publicado e afixado
na forma da lei. Contagem, 29 de julho de 2020. Eu,
Clarissa Carneiro Desmots, Gerente de Secretaia, o
digitei e assino. O MM. Juiz: Dr. Marcos Alberto
Ferreira. Procurador: Armênio Gonçalves Fantini
Júnior, OAB/MG 102.362.

COROMANDEL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
SECRETARIA DO JUÍZO ÚNICA VARA DA
COMARCA DE COROMANDEL-MG
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RÉU
(Prazo 15 dias)
JUSTIÇA GRATUITA
O Exmo. Sr. Dr. MARCOS BARTOLOMEU DE

OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito desta cidade e
Comarca de Coromandel-MG, em pleno exercício de
seu cargo e na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que virem o presente edital ou

dele notícia tiverem que, por este Juízo e pela
respectiva Secretaria do Juízo, Única Vara, tem em
andamento um Processo 0193.20.000366-6, Crime
de Tóxico movido pela Justiça Pública contra
ARTUR INES PEREIRA, MILAINE RAFAELA
DE OLIVEIRA ALMEIDA, ALLEF CARDOSO
DA SILVA, MARCELO FERREIRA DA SILVA,
FERNANDO DE FREITAS SOARES MOURA,
PIERRE WISTONE RODRIGUES CARDOSO
DAS NEVES SILVA, IGOR RODRIGUES
CARDOSO SILVA, ANA LÚCIA CORREA

RODRIGUES, ANA CLÁUDIA GONÇALVES
ALVES, ANA LÚCIA PEREIRA EUZÉBIO,
MICAEL DE BRITO FERREIRA, RAFAEL
SANTANA DOS SANTOS, LUIZ HENRIQUE DE
MAGALHÃES, NAILSON CRISÓSTOMO LIMA
SOUZA por crime praticado nos anos de 2017 e
2019, pelo qual foram denunciados pelo Dr.
Promotor de Justiça desta comarca, como incurso
nas penas dos Artigos 2º, caput da Lei 12.850/13,
artigos 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06
por diversas vezes, na forma do artigo 71 do Código
Penal e artigo 35, da Lei 11.343/06, ambos na forma
do art. 69 do CP, por qual este Juízo notifica os
denunciados ARTUR INES PEREIRA, VULGO
¿Magrim¿, brasileiro, nascido em 17/03/1995,,
natural de Diadema/MG, filho de Eva Cleide Inês e
de Jorge Pereira, residente na Rua Guaiaca, n. 285,
Bairro Morumbi, Uberlândia/MG; MILAINE
RAFAELA DE OLIVEIRA ALMEIDA, brasileira,
nascida aos 19/05/1986, natural de Uberlândia/MG,
filha de Vera Lázara de Oliveira, residente na
Avenida Amazonas, n. 98, Bairro Brasil,
Uberlândia/MG; ALLEF CARDOSO DA SILVA,
brasileiro, nascido aos 03/03/1998, natural de
Coromandel/MG, filho de Lucilaine Cardoso da
Silva e de Valdinei Cardoso das Neves, residente na
R. Salvino Honorato Pereira, 88, Bairro Pe. Lazaro
Menezes, Coromandel/MG; MARCELO
FERREIRA DA SILVA, brasileiro, natural de
Patrocínio/MG, nascido aos 16/01/1982, filho de
Luzia Braz da Silva e de Fábio Ferreira da ?Silva,
residente na R. Oscar Rodart, n. 1333, Bairro Santa
Terezinha, Patrocínio/MG; FERNANDO DE
FREITAS SOARES MOURA, brasileiro, nascido
aos 16/11/1984, natural de Monte Carmelo/MG,
filho de Fátima de Freitas Soares e de Altamiro Luiz
de Moura, residente na R. Riachuelo, n. 533, Bairro
Boa Vista, Monte Carmelo/MG; PIERRE
WISTONE RODRIGUES CARDOSO DAS NEVES
SILVA, brasileiro, natural de Coromandel/MG,
nascido aos 11/02/1997. filho de Maria Aparecida
Cardoso da Neves e de Carlos Rodrigues da Silva,
residente na Rua Salvino Honorato Pereira, n. 88,
Bairro Gameleiras, Coromandel/MG; IGOR
RODRIGUES CARDOSO DA SILVA, brasileiro,
natural de Coromandel/MG, nascido aos 14/11/1998,
filho de Maria Aparecida Cardoso das Neves e de
Carlos Rodrigues da Silva, residente na Rua Salvino
Honorato Pereira, 38, Bairro Gameleiras,
Coromandel/MG; ANA LÚCIA CORREA
RODRIGUES, brasileira, nascida aos 14/05/1990,
natural de Coromandel/MG, filha de Enelísia
Antônia Correa e de Arnaldo Plácido Rodrigues,
residente no Parque Pamplona 2, n. 134,
Vazante/MG; ANA CLÁUDIA GONÇALVES
ALVES, brasileira, nascida aos 10/09/1998, natural
de Paracatu/MG, filha de Ana Isabel Gonçalves
Neiva, residente na R. Sebastião de Moura, n. 92,
Bairro Brasil Novo, Coromandel/MG; ANA LÚCIA
PEREIRA EUZÉBIO, brasileira, nascida aos
23/07/1987, natural de Coromandel/MG, filha de
Sueli Divina Euzébio, residente na R. Edmundo
Dayrell, n. 77, Bairro Piteiras, Coromandel/MG;
MICAEL DE BRITO FERREIRA, Brasileiro,
natural de Irecê/Ba, nascido aos 06/05/1977, filho de
Rosinei Caetano de Brito e de Sílvio Barbosa
Ferreira, residente na Rua João Luiz Mariano, n.
340, Coromandel/MG; RAFAEL SANTANA DOS
SANTOS, brasileiro, natural de Monte
Carmelo/MG, nascido aos 04/06/2001, filho de João
Santana de Oliveira e de Risoneide Vicente dos
Santos, residente na Rua Bernardino Machado
Sobrinho, n. 166, Bairro Brasil Novo,
Coromandel/MG; LUIZ HENRIQUE DE
MAGALHÃES, brasileiro, natural de Vazante/MG,
nascido aos 12/07/1993, filho de Célio José de
Magalhães e de Solange Aparecida Braga, residente
na Fazenda Rio Brilhante, zona rural de
Coromandel/MG; NAILSON CRISÓSTOMO LIMA
SOUZA, brasileiro, natural de Coromandel/MG,
nascido aos 28/06/1998, filho de Eulália Pessoa de
Brito,, residente na Avenida Natal Goulart, 300,
Coromandel/MG, , estando atualmente em lugar
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incerto e não sabido, para oferecerem defesa prévia,
por escrito,, no prazo de 10(dez) dias (art. 55 da Lei
11.343/06)). Inerte o acusado, fica nomeado desde já
o Dr. Adilberto Ramos de Moura para defendê-los,
concedendo-lhe vista dos autos, voltando os autos
conclusos, na sequência, para prolação de decisão
acerca da admissibilidade da acusação, ficando ainda
ciente de que o Fórum ¿José Ribeiro Pena¿, situa-se
à Av. Dr. Ermiro Rodrigues Pereira, 431, Bairro
Vale do Sol, nesta cidade de Coromandel/MG. E,
para conhecimento de todos, foi expedido o presente
Edital de Notificação, que será publicado e afixado
no átrio do Ed. Fórum desta cidade.
Coromandel-MG, Eu_______ Vivian Pereira Borges
¿ Escrivã Judicial, que o fiz digitar e assino. (aa)
MARCOS BARTOLOMEU DE OLIVEIRA - Juiz
de Direito. Coromandel/MG, 29 de julho de 2020.

CORONEL FABRICIANO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO/MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA CÍVEL. JUIZ DE
DIREITO: CARLOS HENRIQUE TRINDADE
LOUREÇO DOS SANTOS. EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE
INTERDIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
Autos nº5002538-70.2016.8.13.0194.
INTERDIÇÃO. Requerente: EVANDRO
APARECIDO NASCIMENTO. INTERDITADO:
EDITE MARIA DO NASCIMENTO. Objetivo:
Para conhecimento de terceiros interessados que foi
declarada a interdição de EDITE MARIA DO
NASCIMENTO em 1º/06/2020. Dado e passado
nesta Cidade de Coronel Fabriciano, MG aos 29 de
julho de 2020. Eu____________________, (Maria
de Fátima Monteiro Menezes) Escrivã Judicial em
Substituição, o digitei e assino por ordem da MM
Juiz de
Direito da 1ª Vara Cível.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
SEGUNDA VARA CÍVEL.JUSTIÇA GRATUITA.
PROCESSO N.º 5001134-81.2016.8.13.0194.
EDITALDE INTERDIÇÃO. O Dr. Bruno Dias
Junqueira Pereira, MM. Juiz de Direito da 2ªVara
Cível da Comarca de Coronel Fabriciano/MG, na
forma da lei, etc. FAZSABER a todos que virem ou
conhecimento tiverem que por sentença
proferidapelo MM. Juiz em 13/05/2020 foi decretada
a INTERDIÇÃO de JOELTONMOREIRA DOS
REIS, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/02/1986,
inscrito noCPF nº 069.697.126-46, filho de Joel
Moreira da Silva e Leandra Francisca ReisSilva,
com o registro de nascimento Nº 23.890, Livro 62,
Fls. 54v, do Cartório doRegistro Civil de Coronel
Fabriciano/MG, por ser o mesmo incapaz para
aprática de atos de natureza patrimonial e negocial,
mantendo incólume osdireitos ao corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à
educação, àsaúde, ao trabalho e ao voto, tendo sido
nomeada curadora do incapaz
ARLETEAPARECIDA DA SILVA, brasileira,
nascida aos 21/07/1969, filha de JoelMoreira da
Silva e Leandra Francisca Reis Silva, portadora da
CI nº MG-5.982.689, inscrita no CPF n.º
837.508.516-20, residente em Coronel
Fabriciano/MG, tudo conforme sentença deId
113231388, de 13/05/2020 dos autos deInterdição,
com trâmites por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara
Cível. E, paraque todos tomem conhecimento,
expediu-se o presente edital que será afixado
epublicado na forma da lei. Coronel Fabriciano, 09
de julho, de 2020. Eu,________________ Danila
Morais, Gerente de Secretaria, o digitei e assino.
OMM. Juiz de Direito, _______________ Dr. Bruno
Dias Junqueira Pereira.Advogada: Drª Karina
Guimarães Cruz Silveira, OAB/MG 93986

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
SEGUNDA VARA CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
PROCESSO N.º.5001679-49.2019.8.13.0194

EDITAL DE INTERDIÇÃO
. O Dr. Bruno Dias Junqueira Pereira, MM. Juiz de

Direito Substituto da 2ª Vara Cível da Comarca de
Coronel Fabriciano/MG, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos que virem ou conhecimento tiverem
que por sentença proferida pelo MM. Juiz em
10/06/2017 foi decretada a INTERDIÇÃO de
EDINA MARIA PIRES OLIVEIRA, brasileira,
solteira, maior incapaz, filha de Luiz Vieira de
Oliveira e Maria José Pires de Oliveira, nascida na
cidade de Bom Jesus do Galho, MG aos 21 de
março de 1967, e inscrita no CPF/MF sob nº
040.985.436-05, portadora da Carteira de identidade
nº 6.442.819, residente e domiciliada à Rua São
Francisco de Assis, nº 312, Bairro Caladinho de
baixo, Coronel Fabriciano, MG, CEP 35.171-166 ,
impedido de reger sua pessoa e administrar seus
bens, onde os limites da curatela se dará
especificamente para a prática de atos de natureza
patrimonial e negocial, mantendo incólume os
direitos ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao
voto; tendo sido nomeado sua CURADORA
MARIA JOSE PIRES DE OLIVEIRA, brasileira,
viúva, aposentada , portadora do RG nº 6.740.940,
expedido por SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob nº
646.552.106-72, residente e domiciliada à Rua São
Francisco de Assis, nº 312, Bairro Caladinho de
baixo, Coronel Fabriciano, MG, CEP 35.171-166,
tudo conforme sentença proferida em com trâmites
por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara Cível e trânsito
em julgado em 21/07/2017. E, para que todos tomem
conhecimento, expediu-se o presente edital que será
afixado e publicado na forma da lei. Coronel
Fabriciano, 29 de julho de 2020. Eu, Danila Morais,
Gerente de Secretaria, o digitei e assino por ordem
do MM. Juiz de Direito Substituto, Bruno Dias
Junqueira Pereira.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO
-SEGUNDA VARA CÍVEL. JUSTIÇA
GRATUITA. PROCESSO N.º
5001970-83.2018.8.13.0194. EDITAL DE
INTERDIÇÃO. O Dr. Bruno Dias Junqueira Pereira,
MM. Juiz de DireitoSubstitutoda 2ª Vara Cível da
Comarca de Coronel Fabriciano/MG, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos que virem ou
conhecimento tiverem que por sentença proferida
pelo MM. Juiz em 21/02/2020foi decretada a
INTERDIÇÃO de Olga Brandão Gervásio,
brasileira, casada, aposentada, nascimento
10.10.1945, natural de Colatina-ES,CPF
003.409.186-67residente e domiciliada no mesmo
endereço de sua curadora, por ser a mesma incapaz
para a prática de atos de natureza patrimonial e
negocial, mantendo incólume os direitos ao corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à
educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, tendo sido
nomeada curadora da
incapazanteriormentequalificada a SrªNatália
Brandão Gervásio, brasileira, solteira, servidora
pública, CPF 001.670.756-75, residente na Rua Cel.
Silvino Pereira,nº 208, aptº 201, em Coronel
Fabriciano/MG,cep: 35170-039.Tudo conforme
sentença deID 96855719 de 21/02/2020, com
trânsito em julgado em 27/05/2020, ID
117405089dos autos de
Interdição5001970-83.2018.8.13.0194.E, para que
todos tomem conhecimento, expediu-se o presente
edital que será afixado e publicado na forma da lei.
Eu, Danila Morais, Gerente de Secretaria, o digitei e
assino. O MM. Juiz de
Direitosubstituto,_______________ Dr. Bruno Dias
Junqueira Pereira. Advogado: Dr. Leonardo André
Sena de Souza, OAB/MG 70892.

COMARCA DE CORONEL FABRICIANO -
SEGUNDA VARA CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
PROCESSO N.º.5002669-40.2019.8.13.0194
EDITAL DE INTERDIÇÃO
. O Dr. Bruno Dias Junqueira Pereira, MM. Juiz de

Direito Substituto da 2ª Vara Cível da Comarca de
Coronel Fabriciano/MG, na forma da lei, etc. FAZ

SABER a todos que virem ou conhecimento tiverem
que por sentença proferida pelo MM. Juiz em
10/06/2020 foi decretada a INTERDIÇÃO de
FRANCISCO TEREZA DE ASSIS, brasileiro,
nascido em 24/08/1959, filho de José de Assis e
Maria Geralda,inscrito no CPF 093.905.006-48,
residente e domiciliado à Rua Carlos D'Ávila, n
º150, bairro Serra Verde de Antônio Dias-MG, CEP:
35177-000 , impedido de reger sua pessoa e
administrar seus bens, onde os limites da curatela se
dará especificamente para a prática de atos de
natureza patrimonial e negocial, mantendo incólume
os direitos ao corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao
voto; tendo sido nomeado sua CURADORA
MARIA ERMELINDA DE ASSIS ROSA,
brasileira, casada,nascida em 26/11/1972, filha de
José de Assis e Maria Geralda, portadora do RG
MG-8.600.641e inscrita no CPF sob o n.
028.789.986-18, residente e domiciliada à Rua
Carlos D'Ávila, n º150, bairro Serra Verde em
Antônio Dias-MG, CEP: 35177-000, tudo conforme
sentença proferida em com trâmites por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara Cível e trânsito em julgado em
20/07/2017. E, para que todos tomem conhecimento,
expediu-se o presente edital que será afixado e
publicado na forma da lei. Coronel Fabriciano, 29 de
julho de 2020. Eu, Danila Morais, Gerente de
Secretaria, o digitei e assino por ordem do MM. Juiz
de Direito Substituto, Bruno Dias Junqueira Pereira.

EDITAL DE INTIMAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, DE
FORMA VIRTUAL, EXTRAÍDO DOS AUTOS
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DJAFER
COMERCIO E INDUSTRIA DE AÇO E TELHAS
LTDA. (CNPJ: 22.366.926/0001-38) e DMG -
ATACADO DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA. (CNPJ:
05.883.451/0001-38), PROCESSO Nº
5000687-59.2017.8.13.0194, EM TRÂMITE
PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA
DE CORONEL FABRICIANO. O MM. Juiz de
Direito Dr. BRUNO DIAS JUNQUEIRA FAZ
SABER, que pelo presente edital ficam
CONVOCADOS os credores da Recuperação
Judicial de DJAFER COMERCIO E INDUSTRIA
DE AÇO E TELHAS LTDA. e DMG - ATACADO
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, para
comparecerem e se reunirem em ASSEMBLEIA
GERAL DE CREDORES, a ser realizada POR
MEIO DIGITAL, no dia 26 de agosto de 2020, às 14
horas, com início do credenciamento as 09 (nove)
horas e encerramento as 13 (treze) horas, em
segunda convocação, a qual será instalada com a
presença de qualquer número de credores. A
assembleia será realizada online, por meio de
plataforma específica, gerenciada pela empresa
POINT COMUNICAÇÃO E MARKETING, sendo
presidida pelo representante da Administração
Judicial, Dr. OTÁVIO DE PAOLI BALBINO,
OAB/MG 123.643. A assembleia ora convocada tem
como objeto a deliberação pelos credores sobre a
única ordem do dia, composta pela aprovação,
modificação ou rejeição do Aditivo ao Plano de
Recuperação Judicial apresentado pela Recuperanda
sob ID 83429111 dos autos principais. Nos termos
do § 4º do art. 37 da Lei 11.101/2005, o credor
poderá ser representado na assembleia-geral por
mandatário ou representante legal, desde que
entregue ao administrador judicial até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data prevista neste aviso de
convocação para a realização da Assembleia,
documento hábil que comprove seus poderes ou a
indicação do ID dos autos do processo em que se
encontre o documento. Nos termos dos §§ 5.º e 6.º
do artigo 37 da Lei 11.101/2005, os sindicatos que
desejarem representar seus filiados deverão
apresentar, em até 10 (dez) dias antes da data
prevista neste aviso de convocação para a realização
da Assembleia, a lista de credores filiados que
pretende representar, bem como comprovar a
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condição de filiado do credor na data da publicação
do presente edital. Para participação do conclave
virtual os credores deverão atender aos seguintes
passos: 1) Encaminhar a documentação acima, via
eletrônica, ao e-mail
contato@pbbadvogados.com.br, em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data prevista neste aviso de
convocação para a realização da Assembleia e
simultaneamente, indicar, no mesmo ato, 01 (um)
endereço eletrônico (e-mail) válido e 01 (um)
número de telefone celular válido, para onde serão
direcionados os convites eletrônicos para o
credenciamento e de acesso à sala virtual de
realização da AGC; 02) Recebida e conferida a
documentação, o convite contendo o endereço na
internet para credenciamento virtual da AGC será
encaminhado de maneira definitiva pela
Administração Judicial, não sendo possível a
modificação do convite e/ou reenvio para outro
endereço eletrônico; 03) A cada credor será
disponibilizado somente 01 (um) convite de acesso,
independentemente da quantidade de procuradores
ou prepostos indicados, e somente via 01 (um)
endereço eletrônico indicado, observando-se que,
caso o credor indique mais de um endereço
eletrônico válido, a Administração Judicial poderá
encaminhar o convite para o credenciamento para
qualquer um deles, sendo de inteira responsabilidade
do credor identificar para qual endereço eletrônico o
convite foi remetido; 04) É importante que antes de
efetuar o credenciamento o credor assista ao Tutorial
disponível para o correto preenchimentos das
informações no credenciamento; 05) O acesso à sala
virtual de realização da AGC deve se dar
preferencialmente por computador pessoal com
acesso à internet, para poder usar melhor as
funcionalidades da plataforma e garantir a
estabilidade das conexões e, caso não seja possível,
o acesso poderá se dar via smartphone ou tablet,
com acesso à internet; 06) No dia da realização da
AGC, a identificação e credenciamento dos credores
se iniciará às 09 horas, devendo cada credor que
acessar o sistema enviar pela plataforma digital foto
sua segurando documento com imagem legível
comprovando a sua identificação correspondente ao
informado no instrumento de mandato encaminhado.
Caso seja o próprio credor, pessoa física, este deverá
encaminhar foto sua segurando documento com
imagem legível comprovando a sua identificação.
Caso seja o próprio credor, pessoa jurídica, este
deverá encaminhar foto sua segurando documento
com imagem legível comprovando a sua
identificação e cópia de contrato social ou
documento equivalente. Caso seja o procurador, este
deverá encaminhar foto sua segurando documento
com imagem legível comprovando a sua
identificação.; 07) Após a validação pela
Administração Judicial, das informações recebidas
no credenciamento, a empresa POINT
COMUNICAÇÃO E MARKETING encaminhará ao
e-mail indicado o link de acesso à Sala virtual da
AGC com as informações de nome de usuário
(login) e senha que deverão ser preenchidos; 08) No
horário marcado para o encerramento do
credenciamento, este será impreterivelmente
encerrado, sendo atendidos durante o intervalo entre
o encerramento do credenciamento e o início dos
trabalhos da AGC somente os credores que tiverem
acessado a sala virtual ou que acionarem o serviço
de suporte até o horário marcado para o
encerramento do credenciamento, dando-se início
aos trabalhos assembleares, devendo todos os
participantes manterem seus microfones desligados
durante todo o evento, somente o abrindo quando
devidamente autorizado pela Administração
Judicial; 09) Os credores que desejarem fazer
perguntas ou se manifestarem durante a AGC
deverão solicitar o aparte via chat, para que o
Administrador Judicial organize os pedidos e
conceda o direito de voz na ordem de solicitação,
sendo que qualquer manifestação sem a autorização
da Administração Judicial será imediatamente
silenciada; 10) Na ocorrência de perda de conexão

ou necessidade de suporte técnico durante todo o
credenciamento e da Assembleia, qualquer credor
poderá contatar imediatamente o canal dedicado via
WhatsApp 55 11 3477-1646, comunicando o
ocorrido e solicitando suporte técnico; 11) As
votações seguirão o mesmo trâmite das AGCs
presenciais, havendo aprovação, rejeição ou
modificação do Plano de Recuperação Judicial, com
apuração dos votos conforme art. 45 da Lei
11.101/05 e/ou outros assuntos de competência da
Assembleia, nos termos do art. 35 da Lei 11.101/05;
12) Ao final das deliberações, os credores que
desejarem deverão encaminhar suas ressalvas pelo
chat da Plataforma utilizada para a assembleia
virtual e/ou para o e-mail
contato@pbbadvogados.com.br, mesmo que tenham
sido efetuadas via áudio durante a AGC; 13) Após o
encerramento da AGC, o Administrador Judicial
lavrará a ata do ocorrido de forma sumária e as
ressalvas encaminhadas serão incorporadas como
seus anexos, após o que a ata será projetada a todos
os presentes e lida, sendo submetida à aprovação de
todos, de modo que se recomenda a permanência na
sala virtual de realização da AGC até o fim da sua
leitura e aprovação; 14) A forma de assinatura da ata
será definida oportunamente entre a Administradora
Judicial e os credores que deverão assiná-la. 15) A
Assembleia será gravada digitalmente desde o início
do credenciamento até seu encerramento. 16) Aos
ouvintes, ou seja, aqueles interessados que não
estejam representando credores na Assembleia e/ou
que não estejam com a representação regular, e
portanto não possuam direito de voz, poderão
assistir a Assembleia em tempo real através da
plataforma "Youtube", bastando, para tanto, solicitar
o link de acesso à Administradora Judicial
previamente através do e-mail
contato@pbbadvogados.com.br. A Assembleia
Geral de Credores ora convocada será regida pelos
trâmites previstos na Lei 11.101/2005. Para que
produza seus regulares efeitos de direito, é expedido
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. As informações aqui contidas e
eventuais informações adicionais serão
disponibilizadas também no sítio eletrônico da
Administradora Judicial, qual seja:
www.pbbadvogados.com.br. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de Coronel Fabriciano, aos 29
de julho de 2020.

CRISTINA

COMARCA DE CRISTINA/MG- EDITAL PARA
CONHECIMENTO DE TERCEIROS - o Dr. André
Luiz Polydoro, MM. Juiz de Direito da Vara Única
desta Comarca de Cristina/MG FAZ SABER a todos
que virem o presente Edital ou dele conhecimento
tiverem que tem andamento por este Cartório
Criminal desta Secretaria Judicial os autos do
PROCESSO DE APURAÇÃO DE ATO
INFRACIONAL Nº 0205 18 000647-5, tendo como
indiciado Adriano Igor Souza Faustino , nascido aos
06/02/1997, natural de Itajubá, filho de Adriano
Ferreira Faustino e Elaine Cristina Souza.. E para
que os eventuais lesados e interessados possam
requerer a restituição dos seguintes bens
apreendidos: 1) um celular marca LG; modelo
P350F, cor vermelha, avaliada pelo Oficial de
Justiça em R$90,00 reais; 2) um celular marca
NOKIA RM 766, modelo 305, cor preta, avaliado
pelo Oficial de Justiça em R$80,00, expediu-se o
presente Edital para conhecimento de terceiros, que
será afixado no lugar de costume e publicado na
forma da Lei. O prazo para requerimento da
restituição será de trinta dias e passará a fluir da
publicação deste. Cristina, 29 de julho de 2020.
Eu,Dulce Maria Pereira Carneiro, Escrivã Judicial, o
digitei e subscrevi.FÁBIO MOREIRA ARANTES
-Juiz de Direito.

DIVINÓPOLIS

COMARCA DE DIVINÓPOLIS - 2ª VARA

CRIMINAL - EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
DECISÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Prazo de 15
dias. Dr. Mauro Riuji Yamane, Juiz de Direito da 2ª
Vara Criminal de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc., FAZ SABER aos que virem o presente
edital ou dele notícia tiverem, que, por este Juízo,
teve andamento o processo de nº 0223.20350340-2
em que consta como acusado WENDEL JOSÉ DA
COSTA, nascido em 14/01/1981, filho de João
Eustáquio da Costa e Maria Rita da Costa,
encontrando-se o mesmo EM LUGAR INCERTO E
NÃO SABIDO, tendo sido acusado de praticar
crimes de ameaça e lesões corporais. Nestes termos,
é o presente para INTIMAR e CITAR O
ACUSADO. Deverá comparecer na Secretaria deste
juízo para assinar termo de compromisso e ainda,
querendo, CONTESTAR o pedido e indicar as
provas que pretende produzir (CPC, artigo 306).
Foram concedidas medidas protetivas de urgência
em favor de JULIANA SOFIA SOUZA DA SILVA,
bem como de seus familiares. Ainda foram impostas
condições a serem cumpridas pelo requerido, como:
I) Afastamento do lar, domicílio ou local de
convivência com a ofendida; II) Fica proibido de
chegar e manter qualquer contato com a vítima e os
familiares delas, e de testemunhas que serão ouvidas
no processo, por pelo menos 300(trezentos) metros,
de forma que não sejam perturbados; III)
Recolhimento domiciliar noturno, de 19 às 06 horas.
No caso de descumprimento de alguma medida por
parte do acusado, será imediatamente decretada sua
prisão, sendo ainda fixada a multa de R$ 100,00 pelo
descumprimento de cada uma. E, para conhecimento
de todos, expediu-se o presente que será publicado
no Diário do Judiciário Eletrônico e afixado no
saguão do Fórum desta cidade. Dado e passado nesta
cidade de Divinópolis, aos 29 de julho de 2020. Eu,
Renata Regina Pereira Sousa, Escrivã Judicial o fiz
digitar e assino. Mauro Riuji Yamane, Juiz de
Direito

COMARCA DE DIVINÓPOLIS - 2ª VARA
CRIMINAL - EDITAL DE SENTENÇA. Prazo de
15 dias. Dr. Mauro Riuji Yamane, Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc., FAZ SABER aos que virem o presente
edital ou dele notícia tiverem, que, por este Juízo e
Secretaria, teve andamento a medida protetiva de
urgência de nº 0223 20 0027371 movido contra
REINALDO JOSÉ ÁVILA, brasileiro, farmacêutico,
nascido aos 03/04/1978, filho de Maria da
Consolação Ávila e Carlos Antônio de Ávila,
atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido
deferido Medida Protetiva de Urgência em seu
desfavor, crime capitulado no Art. 12 da Lei
11.340/06, ponderando-se que o Oficial de Justiça
não logrou êxito na tentativa de sua intimação
pessoal, fica intimado REINALDO JOSÉ ÁVILA,
da Medida Protetiva de Urgência, quais sejam:
abster-se de aproximar da vítima, de seus familiares
e das testemunhas, permanecendo a uma distância
mínima de 100 (cem) metros de forma que não
sejam perturbadas; não frequentar, ainda,
propositadamente os mesmos locais que a vítima, e
se porventura estiverem no mesmo ambiente
público, deverão manter-se afastados a pelo menos
100(cem) metros de distância, vedada qualquer tipo
de aproximação e aproximação por qualquer meio,
inclusive telefônico e de redes sociais. No caso de
descumprimento de alguma medida por parte do
requerido, fixada a multa de R$500,00 por cada
uma. O descumprimento de qualquer das medidas
acima impostas implicará na imediata decretação de
sua prisão, além de multa, ciente de que se for preso
pelo motivo acima, não será solto em primeira
instância, arcando com os riscos de seus atos,
mesmo em tempo de Coronavírus. Deverá ainda
assinar Termo de Compromisso e ficar CITADO
para, no prazo de 05(cinco) dias, contestar o pedido
e indicar as provas que pretende produzir. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente que

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 30 de julho de 2020

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 143/2020 Página: 20 de 56



será publicado pela imprensa local e afixado no
saguão do Fórum desta cidade. Dado e passado nesta
cidade de Divinópolis, aos 29 de julho de 2020.
Eu,_______ Renata Regina Pereira Sousa, Escrivã
Judicial o fiz digitar e assino

COMARCA DE DIVINÓPOLIS - 2ª VARA
CRIMINAL - EDITAL DE SENTENÇA. Prazo de
15 dias. Dr. Mauro Riuji Yamane, Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc., FAZ SABER aos que virem o presente
edital ou dele notícia tiverem, que, por este Juízo e
Secretaria, teve andamento a medida protetiva de
urgência de nº 0223 20 0025862 movido contra
RODRIGO YAGO VELOSO ASSIS, brasileiro,
natural de Divinópolis, nascido aos 02/10/1997,
filho de Márcia Veloso de Assis e Flávio César de
Assis, atualmente em lugar incerto e não sabido,
tendo sido deferido Medida Protetiva de Urgência
em seu desfavor, crime capitulado no Art. 12 da Lei
11.340/06, ponderando-se que o Oficial de Justiça
não logrou êxito na tentativa de sua intimação
pessoal, fica intimado RODRIGO YAGO VELOSO
ASSIS, da Medida Protetiva de Urgência, quais
sejam: abster-se de aproximar da vítima, de seus
familiares e das testemunhas, permanecendo a uma
distância mínima de 100 (cem) metros de forma que
não sejam perturbadas; não frequentar, ainda,
propositadamente os mesmos locais que a vítima, e
se porventura estiverem no mesmo ambiente
público, deverão manter-se afastados a pelo menos
100(cem) metros de distância, vedada qualquer tipo
de aproximação e aproximação por qualquer meio,
inclusive telefônico e de redes sociais. No caso de
descumprimento de alguma medida por parte do
requerido, fixada a multa de R$500,00 por cada
uma. O descumprimento de qualquer das medidas
acima impostas implicará na imediata decretação de
sua prisão, além de multa, ciente de que se for preso
pelo motivo acima, não será solto em primeira
instância, arcando com os riscos de seus atos,
mesmo em tempo de Coronavírus. Deverá ainda
assinar Termo de Compromisso e ficar CITADO
para, no prazo de 05(cinco) dias, contestar o pedido
e indicar as provas que pretende produzir. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente que
será publicado pela imprensa local e afixado no
saguão do Fórum desta cidade. Dado e passado nesta
cidade de Divinópolis, aos 29 de julho de 2020.
Eu,_______ Renata Regina Pereira Sousa, Escrivã
Judicial o fiz digitar e assino

COMARCA DE DIVINÓPOLIS - 2ª VARA
CRIMINAL - EDITAL DE SENTENÇA. Prazo de
15 dias. Dr. Mauro Riuji Yamane, Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc., FAZ SABER aos que virem o presente
edital ou dele notícia tiverem, que, por este Juízo e
Secretaria, teve andamento a medida protetiva de
urgência de nº 0223 20 0026878 movido contra
VANDERLEI LOPES, brasileiro, natural de
Divinópolis, nascido aos 02/06/1976, filho de Levi
Joaquim Lopes e Maria Aparecida Lopes,
atualmente em lugar incerto e não sabido, tendo sido
deferido Medida Protetiva de Urgência em seu
desfavor, crime capitulado no Art. 12 da Lei
11.340/06, ponderando-se que o Oficial de Justiça
não logrou êxito na tentativa de sua intimação
pessoal, fica intimado VANDERLEI LOPES , da
Medida Protetiva de Urgência, quais sejam:
afastar-se do lar onde vive a vítima, não podendo se
aproximar do local, abster-se de aproximar da
vítima, de seus familiares e das testemunhas,
permanecendo a uma distância mínima de 100 (cem)
metros de forma que não sejam perturbadas; não
frequentar, ainda, propositadamente os mesmos
locais que a vítima, e se porventura estiverem no
mesmo ambiente público, deverão manter-se
afastados a pelo menos 100(cem) metros de
distância, vedada qualquer tipo de aproximação e
aproximação por qualquer meio, inclusive telefônico

e de redes sociais. No caso de descumprimento de
alguma medida por parte do requerido, fixada a
multa de R$500,00 por cada uma. O
descumprimento de qualquer das medidas acima
impostas implicará na imediata decretação de sua
prisão, além de multa, ciente de que se for preso
pelo motivo acima, não será solto em primeira
instância, arcando com os riscos de seus atos,
mesmo em tempo de Coronavírus. Deverá ainda
assinar Termo de Compromisso e ficar CITADO
para, no prazo de 05(cinco) dias, contestar o pedido
e indicar as provas que pretende produzir. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente que
será publicado pela imprensa local e afixado no
saguão do Fórum desta cidade. Dado e passado nesta
cidade de Divinópolis, aos 29 de julho de 2020.
Eu,_______ Renata Regina Pereira Sousa, Escrivã
Judicial o fiz digitar e assino

COMARCA DE DIVINÓPOLIS - 2ª VARA
CRIMINAL - EDITAL DE SENTENÇA. Prazo de
15 dias. Dr. Mauro Riuji Yamane, Juiz de Direito da
2ª Vara Criminal de Divinópolis, Estado de Minas
Gerais, em pleno exercício de seu cargo e na forma
da lei, etc., FAZ SABER aos que virem o presente
edital ou dele notícia tiverem, que, por este Juízo e
Secretaria, teve andamento a medida protetiva de
urgência de nº 0223 20 0024964, movido contra
CARLOS ALBERTO BENEDITO, brasileiro,
natural de Teófilo Otoni, nascido aos 20/01/1966,
filho de Sebastiana Pereira Benedito e Inácio
benedito Conceição, atualmente em lugar incerto e
não sabido, tendo sido deferido Medida Protetiva de
Urgência em seu desfavor, crime capitulado no Art.
12 da Lei 11.340/06, ponderando-se que o Oficial de
Justiça não logrou êxito na tentativa de sua
intimação pessoal, fica intimado CARLOS
ALBERTO BENEDITO, da Medida Protetiva de
Urgência, quais sejam: afastar-se do lar onde vive a
vítima, não podendo se aproximar do local, abster-se
de aproximar da vítima, de seus familiares e das
testemunhas, permanecendo a uma distância mínima
de 100 (cem) metros de forma que não sejam
perturbadas; não frequentar, ainda,
propositadamente os mesmos locais que a vítima, e
se porventura estiverem no mesmo ambiente
público, deverão manter-se afastados a pelo menos
100(cem) metros de distância, vedada qualquer tipo
de aproximação e aproximação por qualquer meio,
inclusive telefônico e de redes sociais. No caso de
descumprimento de alguma medida por parte do
requerido, fixada a multa de R$500,00 por cada
uma. O descumprimento de qualquer das medidas
acima impostas implicará na imediata decretação de
sua prisão, além de multa, ciente de que se for preso
pelo motivo acima, não será solto em primeira
instância, arcando com os riscos de seus atos,
mesmo em tempo de Coronavírus. Deverá ainda
assinar Termo de Compromisso e ficar CITADO
para, no prazo de 05(cinco) dias, contestar o pedido
e indicar as provas que pretende produzir. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente que
será publicado pela imprensa local e afixado no
saguão do Fórum desta cidade. Dado e passado nesta
cidade de Divinópolis, aos 29 de julho de 2020.
Eu,_______ Renata Regina Pereira Sousa, Escrivã
Judicial o fiz digitar e assino

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
no prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5003625-03.2018.13.0223,
proposta por Siria Moreira de Araújo Fontes.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença

prolatada aos 27 de março de 2020, foi decretada a
interdição de ANTENOR HENRIQUES DA
SILVA, brasileiro, divorciado, CPF n.
070.558.976-53, CI.928803 SSP/MG, filho de
Joaquim Henriques da Costa e Mariana Rita da
Silva, nascido em 15.08.1935, natural de Marilândia
- MG, residente e domiciliado na Rua Bahia, n. 520,
apto 103, Centro, Divinópolis/MG, CEP:
35.500-026, declarando-o(a) absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo
sido nomeado(a) curador(a) definitivo(a), (o)a Sra.
ELOÍSA FERREIRA DA SILVA, brasileira,
divorciada, aposentada, CPF n. 811.726.486-20, CI
n. MG-3630682, filha de Antenor Henrique da Silva
e Maria José Ferreira da Silva, nascida em
20.02.1967, natural de Marilândia - MG, residente e
domiciliada na Rua Bahia, n. 520, apto 103, Centro,
Divinópolis/MG. E para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 04 de maio de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Leonardo Monteiro do Amaral, Madep 0913. ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5007547-86.2017.13.0223,
proposta por Siria Moreira de Araújo Fontes.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 27 de março de 2020, foi decretada a
interdição de AMADOR FERREIRA FONTES,
brasileiro, casado, aposentado, CPF n.
356.995.826-49, CI. MG-2.687.504, filho de
Adriano Ferreira Fontes e Maria do Carmo de Jesus,
nascido em 22.10.1955, natural de Nova Serrana -
MG, residente e domiciliado na Zona Rural de
Furado, n. 56, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-000,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido
nomeado(a) curador(a) definitivo(a), (o)a Sra. SIRIA
MOREIRA DE ARAÚJO FONTES, brasileira,
casada, aposentada, CPF n. 104.759.056-52, CI n.
MG-17.011.800, filha de Euzébio dos Santos Araújo
e Gerci Moreira dos Santos, nascida em 13.05.1960,
natural de Santo Antônio dos Campos, residente e
domiciliada na Zona Rural de Furado, n. 56,
Divinópolis/MG. E para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 04 de maio de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Rodrigo Campagnani Borges, OAB/MG 150.839.
ESTE EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR
03 (TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
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que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5001526-31.2016.13.0223,
proposta por Maria do Carmo Severino. OBJETIVO:
Dar ciência a todos que por sentença prolatada aos
27 de março de 2020, foi decretada a interdição de
GERALDO SEVERINO FILHO, brasileiro, solteiro,
sem profissão, CPF n. 072.680.536-06, n. CI n.
MG-10.531.606, filho de Geraldo José Severino e
Maria do Carmo Severino, nascido em 25.07.1974,
natural de Divinópolis - MG, residente e domiciliado
na Rua do Chumbo, n. 376, Bairro Niterói,
Divinópolis/MG, CEP: 35.500-247, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a) curador(a)
definitivo(a), (o)a Sr. MARIA DO CARMO
SEVERINO, brasileira, viúva, do lar, portadora do
CPF nº 697.662.746-49 e Carteira de Identidade nº
MG-10.530.155, nascida em 11.03.1951, natural de
Divinópolis - MG, filha de José Ribeiro da Silva e
Maria do Carmo Chaves, residente e domiciliada na
Rua do Chumbo, nº 376, Bairro Niterói,
Divinópolis/MG, CEP: 35.500-247. E para o
conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 0 6de
abril de 2020. Kellen Silva Carvalho, (Gerente de
Secretaria); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Leonardo Monteiro do Amaral, Madep 0913D
(Defensor Público). ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. JUSTIÇA
GRATUITA. Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões. Edital de Substituição de Curador. Prazo:
30 dias. Processo eletrônico nº
5010600-07.2019.8.13.0223. A Dra. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por
este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões, tramitou uma ação de Substituição de
Curador proposta por Adilson João de Azevedo e
Maria Lopes de Azevedo, com o seguinte objetivo:
dar ciência a todos que, por sentença prolatada aos
12 de maio de 2020, foi deferida a substituição da
curatela requerida por ADILSON JOÃO DE
AZEVEDO, brasileiro, casado, encarregado de
manutenção, RG nº MG-8.358.286 PC, inscrito no
CPF sob o n.° 037.151.736-29, nascido aos
22.02.1976, filho de João José de Azevedo e Maria
Lopes de Azevedo, residente e domiciliado na Rua
Ilicínia, n. 639, Bairro Bom Pastor, Divinópolis -
MG, nomeando-o(a) curador(a) de AILTON
GERALDO DE AZEVEDO, brasileiro, solteiro, RG
nº M-8.510.619, inscrito no CPF sob o n.º
025.423.876-99, nascido aos 06.04.1975, filho de
João José de Azevedo e Maria Lopes de Azevedo,
residente na Rua Ilicínia, n.639, Bairro Bom Pastor,
Divinópolis-MG, em substituição à Sra. MARIA
LOPES DE AZEVEDO, curadora anteriormente
nomeada. E, para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis/MG, aos 13 de maio de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição). Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito da 2ª Vara de
Família e Sucessões de Divinópolis/MG). Dra.
Isabela Cristina Gonzaga da Silva, OAB/MG
176.139. ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03(TRÊS) VEZES, COM
INTERVALO DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, oficial judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa

Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5004700-77.20188.13.0223,
proposta por Vicente de Paula Silva. OBJETIVO:
Dar ciência a todos que por sentença prolatada aos
18 de março de 2020, foi decretada a interdição de
MARIA ISABEL SILVA, brasileira, solteira,
aposentado, natural de Estrela do Indaiá, nascida aos
24/01/1946, portadora do CPF 162 425 136 -68 e
RG MG-700.901, filha de Marinho David da Silva e
Elvira Alexandrina de Jesus, residente e domiciliada
na Rua 15 de Novembro, n. 259, Centro,
Divinópolis-MG, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(a)
definitivo(a), (o)a Sr. VICENTE DE PAULA
SILVA, brasileiro, casado, vigilante, natural de
Dores do Indaiá -MG, nascido em 03.11.1963,
portador do CPF 540 827 066 -15 e RG SSP/MG
3.617.263, filho de Marinho David da Silva e Elvira
Alexandrina de Jesus, residente e domiciliado à Rua
Camboril, 670, bairro Jardim Candelária, CEP
35502-105,Divinópolis/MG. E para o conhecimento
de todos os interessados, lavrou-se o presente edital
que será afixado no lugar de costume e publicado na
forma da lei. Divinópolis, aos 02 de abril de 2020.
Kellen Silva Carvalho, (Gerente de Secretaria); Dra.
Andréa Barcelos Ferreira Camargos Faria (Juíza de
Direito Titular da 2ª Vara de Família e Sucessões de
Divinópolis/MG); Dr. Rômulo Fernandes Novais
Fontes, OAB/MG 108287(Advogado). ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5001353-41.2015.13.0223,
proposta por Maria Raimunda Martins Andrade.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 23 de março de 2020, foi decretada a
interdição de LUZIA BÁRBARA GONÇALVES,
brasileira, viúva, aposentada, inscrita no CPF sob o
nr 774.254.486-53, portadora da cédula de
identidade M-6.131.340 SSPMG, filha de
Apolinario João de Oliveira e Bárbara Luzia de
Jesus, nascida em 10.04.1930, natural de Japão de
Oliveira - MG, residente e domiciliada na Rua
Afonso Pena, 325, bairro Manoel Valinhas,
Divinópolis - MG, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(a)
definitivo(a), (o)a Sr. MARIA RAIMUNDA
MARTINS ANDRADE, brasileira, casada,
comerciante, inscrita no CPF sob o nr
718.439.906-44, portadora da cédula de identidade
MG 5.151.582 SSPMG, filha de Geraldo Martins
Gonçalves e Luzia Barbara Gonçalves, nascida em
25.03.1964, natural de Divinópolis - MG, residente e
domiciliada na Rua Afonso Pena, 325, bairro
Manoel Valinhas, Divinópolis/MG. E para o
conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 02 de
abril de 2020. Kellen Silva Carvalho, (Gerente de
Secretaria); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dra.
Marlene Coelho Assunção Vilaça, OAB/MG 71642

(Advogado). ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5002141-50.2018.13.0223,
proposta por Letícia Amaro de Paula. OBJETIVO:
Dar ciência a todos que por sentença prolatada aos
18 de março de 2020, foi decretada a interdição de
JOÃO MARCOS AMARO ALVES, brasileiro,
solteiro, sem profissão, CPF n. 077.703.386-03, CI.
MG-14.983.721, filho de Concesso Amaro Alves e
Conceição Maria Alves, nascido em 22.10.1978,
natural de Divinópolis - MG, residente e domiciliado
na Rua Visconde de Mauá, n. 31, FD 01, Bairro
Jardim das Mansões, Divinópolis/MG, CEP:
35.500-421, declarando-o(a) absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo
sido nomeado(a) curador(a) definitivo(a), (o)a Sra.
LETÍCIA AMARO DE PAULA, brasileira, viúva,
portadora do CPF nº 116.832.376-25, CI:
MG-17.380.461, nascida em 01.02.1993, natural de
Divinópolis - MG, filha de Antônio Giovane de
Paula e Eunice Aparecida Amaro Alves, residente e
domiciliada na Rua Rodolfo Camilo de Souza, nº 91,
casa, Bairro Jardim das Mansões, Divinópolis/MG,
CEP: 35.500-411. E para o conhecimento de todos
os interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 04 de maio de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Leonardo Monteiro do Amaral, Madep 0913D
(Defensor Público). ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5002873-94.2019.13.0223,
proposta por Sônia Maria Nogueira Pereira.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 27 de maio de 2020, foi decretada a
interdição de ANTÔNIO PEREIRA JÚNIOR,
brasileiro, casado, aposentado, CPF n.
219.872.116-34, CI. MG-1.279.261, filho de Cesario
Pereira e Guiomar Pereira, nascido em 06.02.1938,
natural de Divinópolis - MG, residente e domiciliado
na Rua Alvorada, n. 451, Bairro Manoel Valinhas,
Divinópolis/MG, CEP: 35.500-288, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a) curador(a)
definitivo(a), (o)a Sra. SÔNIA MARIA
NOGUEIRA PEREIRA, brasileira, casada, do lar,
CPF n. 069.123.866-95, CI n. M-5.089.902, filha de
Ana Maria Vieira dos Santos, nascida em
12.12.1956, natural de Divinópolis - MG, residente e
domiciliada na Rua Alvorada, n. 451, Bairro Manoel
Valinhas, Divinópolis/MG, CEP 35500-288. E para
o conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 02 de
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junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dr. Leonardo Monteiro do Amaral, MADEP 0913.
ESTE EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR
03 (TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5006287-37.2018.13.0223,
proposta por José Renato Cabral e Maria Gorete
Cabral Pinto. OBJETIVO: Dar ciência a todos que
por sentença prolatada aos 29 de maio de 2020, foi
decretada a interdição de LAYDE RODRIGUES
COUTO E SOUSA, brasileira, viúva, pensionista,
CPF n. 963.827.086-15, CI. MG-6.658.855, filho de
Antônio Rodrigues do Couto e Elvina Maria de
Jesus, nascida em 25.04.1933, natural de Santo
Antônio do Monte - MG, residente e domiciliada na
Rua Afonsina, n. 60, Bairro Catalão,
Divinópolis/MG, esclarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(as)
definitivo(as), (o)a Sr. JOSÉ RENATO CABRAL,
brasileiro, casado, representante comercial, CPF
326.715.556-87, RG n. MG-1.822.882 SSP/MG,
filho de Ildeu Cabral de Souza e Laíde Rodrigues do
Couto Cabral, nascida em 18.02.196, natural de
Santo Antônio do Monte-MG, residente e
domiciliado na Rua Rocha Lima, n. 90, casa 02,
Centro,Ttrindade-GO, e a Sra. MARIA GORETE
CABRAL PINTO, brasileira, casada, CPF n.
444.269.926-72, CI n. 2606380 SSP/MG, filha de
Ildeu Cabral de Sousa e Layde Rodrigues Couto e
Sousa, nascida em 02.03.1961, natural de Santo
Antônio do Monte - MG, residente e domiciliada na
Rua Afonsina, n. 60, Bairro Catalão,
Divinópolis/MG. E para o conhecimento de todos os
interessados lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 08 de junho de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Célio Fraga da Fonseca, OAB/MG 42.039. ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5003339-59.2017.13.0223,
proposta por Neide Maria de Sousa. OBJETIVO:
Dar ciência a todos que por sentença prolatada aos
15 de junho de 2020, foi decretada a interdição de
CONCESSO RODRIGUES DE SOUSA, brasileiro,
viúvo, aposentado, CPF n.221.380.056-15, CI.
MG-5.336.708, filho de José Firmino de Souza e
Maria Juscelina de Jesus, nascido em 22.12.1937,
natural de Carmo do Cajuru-MG, residente e
domiciliado na Rua além Paraíba, n. 311, Bairro
Santa Clara, Divinópolis/MG, esclarando-o(a)

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a)
curador(as) definitivo(as), (o)a Sra. NEIDE MARIA
DE SOUSA, brasileira, casada, aposentada, CPF ,
RG n. M-8.860.428 SSP/MG, filho de Concesso
Rodrigues de Sousa e Juiva do Carmo Sousa,
nascida em 08.02.1961, natural de Divinópolis-MG,
residente e domiciliada na Rua Uirapuru, n. 180,
Bairro Serra Verde, Divinópolis/MG, CEP
35502-823. E para o conhecimento de todos os
interessados lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 17 de junho de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Sidnei Botelho Dias, OAB/MG 42.349. ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5001656-84.2017.13.0223,
proposta por Ana Lúcia Siqueira. OBJETIVO: Dar
ciência a todos que por sentença prolatada aos 22 de
maio de 2020, foi decretada a interdição de
WALDEMIRA EULINA SIQUEIRA, brasileira,
casada, aposentada, CPF n.083.366.956-66, CI.
M-7.466.918, filha de João Pereira da Costa e Eulina
Ana da Costa, nascida em 29.03.1947, natural de
São Sebastião do Oeste-MG, residente e domiciliado
na Rua Sergipe, n. 670, Centro, Divinópolis/MG,
CEP 35500-012, esclarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(as)
definitivo(as), (o)a Sra. ANA LÚCIA SIQUEIRA,
brasileira, divorciada, autônoma, CPF
681.818.766-87, RG n. MG-3.659.907, filha de José
Tavares Siqueira e Waldemira Eulina Siqueira,
nascida em 14.09.1966, natural de Divinópolis -MG,
residente e domiciliada na Rua Sergipe, n. 670,
Centro, Divinópolis/MG, CEP 35500-012. E para o
conhecimento de todos os interessados lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 18 de
junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dr. Leonardo Monteiro do Amaral, Madep 0913.
ESTE EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR
03 (TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5001021-35.2019.13.0223,
proposta por Eva Miquelino. OBJETIVO: Dar
ciência a todos que por sentença prolatada aos 29 de
maio de 2020, foi decretada a interdição de PEDRO
HENRIQUE RODRIGUES MIQUELINO
LINHARES, brasileiro, solteiro, estudante, CPF
n.088.418.586-99, CI. MG-15.838.170, filho de João

André Miquelino Linhares e Andréa Luiza
Rodrigues, nascido em 26.09.2000, natural de
Divinópolis-MG, residente e domiciliado na Rua Rio
de Janeiro, n. 623, apto 1401, Centro,
Divinópolis/MG, CEP 35500-009, esclarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a)
curador(as) definitivo(as), (o)a Sra. EVA
MIQUELINO, brasileira, solteira, aposentada, CPF
256.137.666-49, RG n. MG-544.740, filha de
Almiro das Graças Miquelino e Rita Afonso
Miquelino, nascida em 13.06.1954, natural de
Teixeiras -MG, residente e domiciliada na Rua Rio
de Janeiro, n. 623, apto 1401, Centro,
Divinópolis/MG, CEP 35500-009. E para o
conhecimento de todos os interessados lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 17 de
junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dra. Sara Cristina Miquilino, OAB/MG 76.788.
ESTE EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR
03 (TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5000300-83.2019.13.0223,
proposta por Maria Marta Moreira. OBJETIVO: Dar
ciência a todos que por sentença prolatada aos 02 de
junho de 2020, foi decretada a interdição de MARIA
ROSA MOREIRA, brasileira, viúva, aposentada,
CPF n. 798.565.006-72, CI. MG-15.560.658, filho
de Arnaldo Tiburcio do Carmo e Rosa Maria de
Jesus, nascida em 25.10.1931, natural de São
Sebastião do Oeste - MG, residente e domiciliada na
Rua Espírito Santo, n. 333, apto 200, Centro,
Divinópolis/MG, eclarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(as)
definitivo(as), (o)a Sr. MARIA MARTA
MOREIRA, brasileira, casada, aposentada, CPF n.
300.01.476-04, CI n. MG-923.224, filha de José
Moreira Sobrinho e Maria Rosa Moreira, nascida em
21.12.1950, natural de Onça do Pitangui - MG,
residente e domiciliada na Rua Espírito Santo, n.
333, apto 200, Centro, Divinópolis/MG. E para o
conhecimento de todos os interessados lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 05 de
junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dra. Michelly Moreira Marçal de Oliveira,
OAB/MG 89.164. ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5002108-26.2019.13.0223,
proposta por Silvania Aparecida Barbosa.
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OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 29 de maio de 2020, foi decretada a
interdição de LETÍCIA BARBOSA CAEIRO,
brasileira, solteira, incapaz, CPF n. 070.066.096-82,
CI. MG-22.956.226, filha de Eliomar Jairo da Silva
e Silvania Aparecida Barbosa, nascida em
25.09.2000, natural de Divinópolis - MG, residente e
domiciliado na Rua José Onésimo de Andrade, n.
217, Bairro Vila Belo Horizonte, Diivinópolis/MG,
CEP: 35.504-222, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(as)
definitivo(as), (o)a Sr. SILVANIA APARECIDA
BARBOSA, brasileira, viúva, do lar, CPF
n.034.479.416-42, CI n. MG-8.908.584, filha de
Divino Venâncio Barbosa e Adelina Ferreira
Barbosa, nascida em 15.10.1975, natural de
Paineiras - MG, residente e domiciliada na Rua José
Onésimo de Andrade, n. 217, Bairro Vila Belo
Horizonte, Divinópolis/MG, CEP 35504-222. E para
o conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 02 de
junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dra. Bruna Danielle Teixeira, OAB/MG 169821.
ESTE EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR
03 (TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família e
Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5004907-76.2018.13.0223,
proposta por Maria Marta Moreira. OBJETIVO: Dar
ciência a todos que por sentença prolatada aos 28 de
maio de 2020, foi decretada a interdição de
ANTÔNIA SABINA DOS SANTOS, brasileira,
viúva, CPF n. 620.629.726-87, CI. MG-6.223.274,
filho de Raimundo Deodato Louredo e Sabina Maria
de Jesus, nascida em 13.06.1935, natural de
Itapecerica - MG, residente e domiciliada na Rua
José Martins Neto, n. 281, Bairro Icaraí II,
Divinópolis/MG, esclarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(as)
definitivo(as), (o)a Sr. PENHA DE LOURDES DOS
SANTOS TELES, brasileira, casada, do lar, CPF n.
061.465.436-08, CI n. MG-11.371.217, filha de
Waldemar João dos Santos e Antônia Sabina Ana de
Jesus, nascida em 15.05.1962, natural de Lamounier
- MG, residente e domiciliada na Rua José Martins
Neto, n. 281, Icaraí II, Divinópolis/MG, e o Sr.
ANTÔNIO DONIZETE DOS SANTOS, brasileiro,
divorciado, operador de retro escavadeira, CPF n.
034.658.426-42, CI n. MG-10.022.036, filho de
Waldemar João dos Santos e Antônia Sabina dos
Santos, nascido em 15.11.1977, natural de
Itapecerica - MG, residente e domiciliada na Rua
José Martins Neto, n. 281, Bairro Icaraí II,
Divinópolis/MG . E para o conhecimento de todos
os interessados lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 05 de junho de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Leonardo Corrêa Baioneta, OAB/MG 91435. ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5007687-86.2018.13.0223,
proposta por Maria Aparecida Rosa da Silva.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 29 de maio de 2020, foi decretada a
interdição de HAILTON FERNANDES DA SILVA,
brasileiro, casado, aposentado, CPF n.
278.870.496-87, CI. MG-513.848, filho de Geraldo
Fernandes da Silva, nascido em 10.04.1953, natural
de Divinópolis - MG, residente e domiciliado na Rua
Januário de Souza Rocha, n. 152, Bairro Belvedere,
Divinópolis/MG, CEP: 35.501-320, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a)
curador(as) definitivo(as), (o)a Sr. MARIA
APARECIDA ROSA DA SILVA, brasileira, casada,
CPF n. 909.202.366-34, CI n. MG-5335497, filha de
Antônio Joaquim e Terezinha da Silva, nascida em
18.08.1957, natural de Lavras - MG, residente e
domiciliada na Rua Januário de Souza Rocha, n.
152, Bairro Belvedere, Divinópolis/MG, CEP
35501-320. E para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 03 de junho de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dra.
Joice Fidelis Gonçalves, OAB/MG 169952. ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5006404-91.2019.13.0223,
proposta por Hélcio Edson Lamounier e Lindalva
Garcia Lamounier. OBJETIVO: Dar ciência a todos
que por sentença prolatada aos 29 de maio de 2020,
foi decretada a interdição de HÉLCIO
LAMOUNIER JÚNIOR, brasileiro, solteiro,
desempregado, CPF n. 066.350.866-50, CI.
M-7.477.631, filho de Hélcio Edson Lamounier e
Lindalva Garcia Lamounier, nascido em 25.06.1975,
natural de Divinópolis - MG, residente e domiciliado
na Rua sete de Setembro, n. 1440, apto 701, Centro,
Diivinópolis/MG, CEP: 35.500-000, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a)
curador(as) definitivo(as), (o)a Sr. HÉLCIO EDSON
LAMOUNIER, brasileiro, casado, desempregado,
CPF n.054.974.696-04, CI n. 443287, filho de
Necesio Afonso Lamounier e Maria de Souza
Lamounier, nascido em 20.01.1949, natural de
Itapecerica - MG, residente e domiciliada na Rua
Sete de Setembro, n. 1440, apto 701, Centro,
Divinópolis/MG, CEP 35501-011 e a Sra.
LINDALVA GARCIA LAMOUNIER, brasileira,
casada, aposentada, CPF n. 647.605.886-04, RG
1484151, filha de Saturnino Alves Garcia e Dilcia
Malaquias do Couto Garcia, nascida em 30.06.1948,
natural de Itapecerica, residente e domiciliada na
Rua Sete de Setembro, n. 1440, apto 701, Centro,

Divinópolis/MG, CEP 35501-011. E para o
conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 02 de
junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dr. Marcelo Lima Santos, OAB/MG 137.887. ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
no prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5000408-15.2019.13.0223,
proposta por Ivone Santiago do Amaral.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 29 de maio de 2020, foi decretada a
interdição de NEUZA SANTIAGO, brasileira,
divorciada, do lar, CPF n. 441.374.436-53, CI.
MG-12..055.265 SSP/MG, filha de Francisco
Leandro Santiago e Iracema Guaraciaba Brasil,
nascida em 25.09.1932, natural de Ladainha - MG,
residente e domiciliado na Rua Bom Pastor, n. 811,
apto 103, Bairro Manoel Valinhas, Divinópolis/MG,
CEP: 35.500-000, declarando-o(a) absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, tendo sido nomeado(a) curador(a)
definitivo(a), (o)a Sra. IVONE SANTIAGO DO
AMARAL, brasileira, viúva, analista judiciário, CPF
n. 466.512.416-72,RG n. M-3.167.602 SSP/MG,
filha de Neuza Santiago e Paulo José Cyrino,
nascida em 23.02.1964, natural de Teófilo Otoni -
MG, residente e domiciliada na Rua Bom Pastor, n.
811, apto 103, Bairro Manoel Valinhas,
Divinópolis/MG, CEP 35500-000. E para o
conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 02 de
junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dra. Graziele Batista de Oliveira, OAB/MG
128.141. ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
no prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5000176-37.2018.13.0223,
proposta por Lúcia de Fátima Silva. OBJETIVO:
Dar ciência a todos que por sentença prolatada aos
28 de maio de 2020, foi decretada a interdição de
MARIA STELA DE ANDRADE SILVA, brasileira,
viúva, aposentada, CPF n. 877.155.466-15, CI.
MG-8305435 SSP/MG, filha de Antônio Ferreira de
Andrade e Maria do Carmo Andrade, nascida em
29.09.1934, natural de Divinópolis - MG, residente e
domiciliada na Rua Mato Grosso, n.745, Centro,
Divinópolis/MG, CEP: 35.500-027, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a) curador(a)
definitivo(a), (o)a Sra. LÚCIA DE FÁTIMA
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SILVA, brasileira, solteira, pedagoga, CPF n.
741.728.756-53, RG n. MG-2.927.156 SSP/MG,
filha de José Gomes da Silva e Maria Stela de
Andrade Silva, nascida em 16.02.1960, natural de
Divinópolis - MG, residente e domiciliada na Rua
Mato Grosso, n. 745, Centro, Divinópolis/MG, CEP
35500-027. E para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 02 de junho de 2020. Naiara
Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dra.
Rosa Maria de Oliveira, OAB/MG 111.152. ESTE
EDITAL DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03
(TRÊS) VEZES, COM INTERVALOS DE 10
(DEZ) DIAS. Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar,
Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5001123-57.2019.13.0223,
proposta por Sirlene de Souza Moraes Rabelo.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 27 de maio de 2020, foi decretada a
interdição de JOANA MARIA DE SOUZA
MORAIS, brasileira, viúva, pensionista, CPF n.
028.087.116-38, CI. MG-8680379 SSP/MG, filha de
Sebastião Antônio de Souza e Maria Antônia de
Souza, nascida em 07.11.1939, natural de São
Sebastião do Oeste - MG, residente e domiciliada na
Rua Maria Joaquina, n. 220, sl. 01, Bairro Nossa
Senhora das Graças, Diivinópolis/MG, CEP:
35.501-100, declarando-o(a) absolutamente incapaz
de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo
sido nomeado(a) curador(a) definitivo(a), (o)a Sra.
SIRLENE DE SOUZA MORAES RABELO,
brasileira, casada, cabeleireira, CPF
n.636.568.336-72, CI n. MG-3688389, filha de João
Borges de Morais e Joana Maria de Souza Morais,
nascida em 18.12.1965, natural de São Sebastião do
Oeste - MG, residente e domiciliada na Rua Capitão
Domingos, n. 191, Bairro Antônio Fonseca,
Divinópolis/MG, CEP 35501-098. E para o
conhecimento de todos os interessados, lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 02 de
junho de 2020. Naiara Cristine Gonçalves (Gerente
de Secretaria em substituição); Dra. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da
2ª Vara de Família e Sucessões de Divinópolis/MG);
Dr. Eduardo Augusto Silva Teixeira, OAB/MG
105.742. ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família. Edital de Curatela/Interdição com o
prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de Direito
titular da 2ª Vara de Família/Sucessões, desta cidade
e Comarca de Divinópolis-MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital, virem
ou dele conhecimento tiverem, por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara de Família, tramita uma ação
de Interdição - Autos eletrônicos de n.
5003464-90.2018.13.0223 proposta por Diumayre
Silva Moreira. OBJETIVO: Dar ciência a todos que
por sentença prolatada aos 18 de junho de 2020, foi
decretada a interdição de ANDRÉ LUIZ
MOREIRA, brasileiro, casado, CPF n.
253.309.346-72, CI. MG-699.532 SSP/MG, filho de
Abelardo Moreira Gomes e Maria de Lourdes Costa

Moreira, nascida em 01.06.1954, natural de
Itapemirim - ES, residente e domiciliada na Rua
Espírito Santo, nº 2125, Bairro Jardim Nova
América, Divinópolis/MG, declarando-o(a)
absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os
atos da vida civil, tendo sido nomeado(a)
curador(as) definitivo(as), (o)a Sra. DIUMAYRE
SILVA MOREIRA, brasileira, casada, CPF
721.538.576-00, RG n. M-3.985.431, filha de José
Vicente Moreira e Elsa Silva Moreira, nascida em
30.06.1966, natural de Betim - MG, residente e
domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 2125, Bairro
Jardim Nova América, Divinópolis - MG. E para o
conhecimento de todos os interessados lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 27 de
julho de 2020. Kellen Silva Carvalho (Gerente de
Secretaria); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família de Divinópolis/MG); Dr. Tiago Carvalho,
OAB/MG 126.259. ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
no prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5001347-92.2019.13.0223,
proposta por Maria José Coelho Rios. OBJETIVO:
Dar ciência a todos que por sentença prolatada aos
27 de maio de 2020, foi decretada a interdição de
MARISTELA COELHO DE MORAES, brasileira,
viúva, aposentada, CPF n. 908.589.306-25, CI.
MG-1.739.641 SSP/MG, filha de Orcelino Coelho
da Rocha e Maria Augusta da Silva, nascida em
07.05.1936, natural de Nova Serrana - MG, residente
e domiciliado na Av. 1 de Junho, n. 38, apto 301,
Centro, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-002,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido
nomeado(a) curador(a) definitivo(a), (o)a Sra.
MARIA JOSÉ COELHO RIOS, brasileira, viúva,
aposentada, CPF n. 8668.006.926-20,RG n. 846728
SSP/MG, filha de Orcelino Coelho da Rocha e
Maria Augusta da Silva, nascida em 17.08.1952,
natural de Leandro Ferreira - MG, residente e
domiciliada na Av. 1 de Junho, n. 38, apto 301,
Centro, Divinópolis/MG. E para o conhecimento de
todos os interessados, lavrou-se o presente edital que
será afixado no lugar de costume e publicado na
forma da lei. Divinópolis, aos 02 de junho de 2020.
Naiara Cristine Gonçalves (Gerente de Secretaria em
substituição); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família e Sucessões de Divinópolis/MG); Dr.
Renato Ribeiro, OAB/MG 78.818. ESTE EDITAL
DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03 (TRÊS)
VEZES, COM INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS.
Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário,
o digitei.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família/Sucessões. Edital de Curatela/Interdição
com o prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de
Direito titular da 2ª Vara de Família/Sucessões,
desta cidade e Comarca de Divinópolis-MG, na
forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o
presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Secretaria da 2ª Vara de Família
e Sucessões, tramita uma ação de Interdição - Autos
eletrônicos de n. 5002310-03.2019.13.0223,
proposta por José Aloísio Barreto. OBJETIVO: Dar
ciência a todos que por sentença prolatada aos 27 de
março de 2020, foi decretada a interdição de

DAMARYS BARRETO RODRIGUES, brasileira,
separada de fato, portadora do RG nº MG-6.170.902,
expedida pelo PCMG, registrada no CPF nº
027.701.556-10, nascida em 01.10.1972, em
Divinópolis - MG, filha de José Otaviano Barreto e
Ivone Maria Barreto, nascida em residente e
domiciliada na Rua Espírito Santo, nº 267, apt. 301,
Centro, Divinópolis/MG, CEP: 35.500-000,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido
nomeado(a) curador(a) definitivo(a), (o)a Sr. JOSÉ
ALOÍSIO BARRETO, brasileiro, casado,
pensionista, portador do CPF nº 444.385.916-00 e
Carteira de Identidade nº MG-5.823.971, nascido em
12/11/1961, natural de Divinópolis - MG, filho de
José Otaviano Barreto e Ivone Maria Barreto,
residente e domiciliado na Rua Cambuquira, nº 475,
Bairro Afonso Pena, Divinópolis/MG, CEP:
35.500-101. E para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, aos 02 de abril de 2020. Kellen
Silva Carvalho, (Gerente de Secretaria); Dra. Andréa
Barcelos Ferreira Camargos Faria (Juíza de Direito
Titular da 2ª Vara de Família e Sucessões de
Divinópolis/MG); Dr. Maycon Túlio Vaz, OAB/MG
186.241(Advogado). ESTE EDITAL DEVERÁ SER
PUBLICADO POR 03 (TRÊS) VEZES, COM
INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS. Eu, Sarah
Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário, o digitei.

COMARCA DE DIVINÓPOLIS-MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA. Edital
de Curatela/Interdição. Justiça Gratuita. Prazo: por
três vezes com intervalo de dez dias. Processo n°
5006071-42.2019.8.13.0223. José Antônio Maciel,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por
este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família,
tramitou uma ação de CURATELA proposta por
Alzira Barreto Gusmão, em face de Alecir Gusmão.
OBJETIVO: Dar ciência a todos que por sentença
prolatada aos 13/01/2020, tendo como curatelado
Alecir Gusmão, brasileiro, nascido aos 04/02/1956,
sexo masculino, filho de Silas Gusmão e Erotides da
Silva Gusmão, residente e domiciliado na residente e
domiciliada na rua Santa Catarina, nº777, bairro
Santo Antônio, Divinópolis/Mg, portador de
CID-F02.8, declarando-a absolutamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe
nomeado curador a Sra. Alzira Barreto Gusmão,
brasileira, filha de José Barreto Guimarães e Maria
Almeida Barreto, residente e domiciliada rua Santa
Catarina, nº777, bairro Santo Antônio,
Divinópolis/Mg. E para o conhecimento de todos os
interessados, lavrou-se o presente edital que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Divinópolis, 23 de Julho de 2020. Eu, ____
oficial de apoio judicial, o digitei e assino. Dr. José
Antônio Maciel, ________ Juiz de Direito da 1ª
Vara de Família. Advogada Dra. ANDREA
BRAVIM OAB/MG 09368.

Comarca de Divinópolis/MG. Secretaria da 2ª Vara
de Família. Edital de Curatela/Interdição com o
prazo de 30 dias. Justiça Gratuita. Andréa Barcelos
Ferreira Camargos Faria, MMª. Juíza de Direito
titular da 2ª Vara de Família/Sucessões, desta cidade
e Comarca de Divinópolis-MG, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quanto o presente edital, virem
ou dele conhecimento tiverem, por este Juízo e
Secretaria da 2ª Vara de Família, tramita uma ação
de Interdição - Autos eletrônicos de n.
5007913-57.2019.13.0223 proposta por Márcia
Maria Rios Machado. OBJETIVO: Dar ciência a
todos que por sentença prolatada aos 22 de junho de
2020, foi decretada a interdição de ROSELE
MARIA RIOS MACHADO, brasileira, casada,
aposentada, CPF 930.021.496-91, RG n. M-7.256,
filha de Clovis Leite Rios e Doralice Rios, nascida
em 21.12.1945, natural de Campo Belo - MG,
residente e domiciliado na Rua Leopoldina Gontijo,
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nº 271, Bairro Esplanada, Divinópolis - MG,
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil, tendo sido
nomeado(a) curador(as) definitivo(as), (o)a Sra.
MÁRCIA MARIA RIOS MACHADO, brasileira,
solteira, CPF n. 950.416.996-15, CI. 5822105
SSP/MG, filha de Marcius Sana Machado e Rosele
Maria Rios Machado, nascida em 05.07.1974,
natural de Divinópolis - MG, residente e domiciliada
na Rua Leopoldina Gontijo, nº 271, Bairro
Esplanada, Divinópolis - MG. E para o
conhecimento de todos os interessados lavrou-se o
presente edital que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei. Divinópolis, aos 27 de
julho de 2020. Kellen Silva Carvalho (Gerente de
Secretaria); Dra. Andréa Barcelos Ferreira
Camargos Faria (Juíza de Direito Titular da 2ª Vara
de Família de Divinópolis/MG); Dr. Rodrigo Rios
Machado, OAB/MG 88.801. ESTE EDITAL
DEVERÁ SER PUBLICADO POR 03 (TRÊS)
VEZES, COM INTERVALOS DE 10 (DEZ) DIAS.
Eu, Sarah Gontijo Costa Lasmar, Oficial Judiciário,
o digitei.

ERVÁLIA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ERVÁLIA-MG
EDITAL DE INTERDIÇÃO
Processo nº. 5000883-17.2019.8.13.0240
A Exma. Dra. Daniele Viana da Silva Vieira Lopes,
MMª. Juíza de Direito da Comarca de Ervália/MG,
na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramita perante este Juízo e Secretaria a
Ação de Interdição de Nery Silvério Rocha e
Elizabeth Aparecida Rocha, a requerimento de
Maria Rosa Belo da Rocha, sendo por sentença de
09 de junho de 2020, julgado procedente o pedido,
decretando-se a INTERDIÇÃO de Nery Silvério
Rocha e Elizabeth Aparecida Rocha, ele brasileiro,
solteiro, sem profissão, inscrito no CPF sob o Nº
078.132.586-22, ela brasileira, solteira, sem
profissão, inscrita no CPF sob o Nº 078.133.156-00,
ambos R e D na Praça Jorge Caetano De Matos, Nº
134, Bairro São Pedro, em Ervália/MG, CEP:
36.555-000, e para conhecimento geral mandou
expedir o presente edital que será publicado por três
(03) vezes com intervalo de dez (10) dias pela
Imprensa Oficial e afixado no saguão do Fórum
local. Dado e passado nesta Cidade de Ervália,
Estado de Minas Gerais, aos 13 de julho de 2020.
Eu, (Andréa Lima Costa), Oficial de Apoio Judicial,
o digitei e subscrevi.
Daniele Viana da Silva Vieira Lopes
Juíza de Direito

COMARCA DE ERVÁLIA - MINAS GERAIS.
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO 20 DIAS-
JUSTIÇA GRATUITA-A Dra. Daniele Viana da
Silva Vieira Lopes, MMª. Juíza de Direito da
Comarca de Ervália, Estado de Minas Gerais, em
pleno exercício de seu cargo, na forma da Lei, etc...
FAZ SABER a todos os interessados, que tem curso
perante este Juízo e Secretaria Única, os autos nº
5000902-23.2019.8.13.0240, da ação de
USUCAPIÃO requerida por MICHELE
APARECIDA DE FREITAS, brasileira, solteira,
portadora da cédula de identidade de n° 19.777.059
e inscrita no CPF sob o n° 132.276.256-28 em face
de ONOFRE PERICATO DE OLIVEIRA portador
do CPF n° 194.356.496-53e sua esposa MARIA
DAS GRAÇAS OLIVEIVEIRA, portadora do CPF
n° 230.974.958-35, a Sra. MARIA DE PAULA DE
OLIVEIRA, portadora do CPF n° 168.398.888-43; o
Sr. AFONSODE OLIVEIRA, portador do CPF n°
016.742.998-18e sua esposa MARIA DA
CONCEIÇÃO OLIVEIRA, portadora do CPF
n°454.558.806-91; O Sr. GERALDO ANTONIO
DE OLIVEIRA, portador do CPFn°197.370.686-53
e sua esposa FILOMENA MATILA ALVES DE
OLIVEIRA, portadora do

RGn°M-8.914.117SSP/MG, o Sr. JOSE CARLOS
DE OLIVEIRA, portador do CPF n°
281.377.796-04e sua esposa VERA LUCIA DE
OLIVEIRA, portadora do CPF n° 975.565.306-63 e
DORVINO ALBERTO DE OLIVEIRA, portador do
CPF n° 181.142.296-91, e sua esposa MARIA DA
PENHA DE OLIVEIRA, portadora do CPF
n°002.641.086-98, referente a um Imóvel urbano
localizado à Rua São José, n° 678, Centro -
Ervália/MG, registrado sob a matrícula n° 1.264,
pagina 23, protocolo n° 01, junto ao Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ervália/MG,
com área de 264,85m², e uma edificação de 122,
46m², nunca sofrendo oposição de quem quer que
seja, jamais houve qualquer reivindicação por parte
de terceiros, ausentes, incertos e desconhecidos,
obtendo posse mansa, pacífica, cientes de que não
sendo contestada a presente ação no prazo de quinze
(15) dias, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros
os fatos narrados pelos autores em sua inicial. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Ervália, Estado
de Minas Gerais, aos 09 de julho de 2020. Eu,
Andréa Lima Costa, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei.
Daniele Viana da Silva Vieira Lopes
Juíza de Direito

EXTREMA

COMARCA DE EXTREMA EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA JUSTIÇA
GRATUITA PROCESSO Nº
0005620-52.2018.8.13.0251 PRAZO DE 60 DIAS.
A Dra. CAROLINE DIAS LOPES BELA, MM.
JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE
EXTREMA, ESTADO DE MINAS GERAIS, na
forma da Lei etc. FAZ SABER o(a) infrator, J. B. S.,
brasileiro(a), nascido(a) em 12/11/2001, natural de
Juazeiro/BA, filho(a) de Brinalva Barbosa de Lima e
de Edson Ferreira dos Santos, bem como, aos sus
representantes legais, que se encontram em lugar
incerto e não sabido, conforme certificado nos autos
pelo Sr. Oficial de Justiça, mandou expedir o
presente edital, com prazo de 60 dias, pelo qual fica
o(a) referido infrator(a) e seus representantes legais
intimados(a) da r. sentença deste Juízo de f. 29 dos
autos acima, a qual julgou extinta a punibilidade,
bem como, determinou a retirada dos objetos/bens
apreendidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
sob pena de perdimento, e bem assim cientificados
de que findo esse prazo, que se contará da
publicação deste no Diário Oficial, terá o prazo de
90 dias, para querendo retirar os objetos/bens
apreendidos, para que chegue ao conhecimento do(a)
réu, mandou expedir o presente edital, que será
publicado no DJE e afixado no saguão do fórum
desta comarca na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Extrema, Estado de Minas
Gerais, aos 29 de Julho de 2020. Eu (Jairo Francisco
de Assis Aguiar) escrivão do judicial, o digitei e
assino. Caroline Dias Lopes Bela - Juíza de Direito
Substituta

FORMIGA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE FORMIGA - MG - 2ª VARA
CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA - PRAZO 30 DIAS. Saibam todos
quantos o presente edital de citação virem ou de
conhecimento tiverem, que perante a 2ª vara cível
desta comarca de Formiga, corre uma AÇÃO DE
USUCAPIÃO, autos PJE
5006138-87.2019.8.13.0261 requerida por Neuma
Costa Guimarães, por este edital ficam citados os
réus ausentes, incertos e desconhecidos, possíveis
interessados, residentes em lugar incerto e não
sabido, para querendo, contestar a ação nos quinze
(15) dias seguintes ao prazo de fruição do presente,
com as advertências do cpc, a saber: "não contestada
a ação presumem-se verdadeiros os fatos articulados
pelo autor, e, acompanhar o processo até final

sentença, valendo a citação para todos os atos do
processo". Alega o autor que possui de forma mansa,
pacífica e ininterrupta com ânimo de dono há mais
de 15 (quinze) anos "Um terreno de propriedade de
Neuma Costa Guimarães, localizado na Rua da
Comunheira, Bairro Comunheira em Córrego Fundo
- MG com coordenadas LATITUDE -20.46658802;
LONGITUDE -45.55182809,com área total de
1943,05m² tem como medidas e confrontações o
seguinte:Começa confrontando pelo fundo com Lina
Maria Vital e Sueli Vital dos Santos medindo
28,45m e 22,00m, confrontando por um lado com
Maria Aparecida Vital medindo 33,45m, frente pra a
Rua da Comunheira, medindo 35,40m, 7,95m,
21,00m e confronta por outro lado com Rua Sem
Denominação medindo 16,73m e 15,30m." Para que
não se alegue desconhecimento por parte dos
interessados, expediu-se este edital que será afixado
na sede do Juízo, à R. Silviano Brandão, nº 102-
Centro e publicado na forma da lei. Formiga, 22 de
julho de 2020. Eu (Adriana Souza Mello Basílio ),
Gerente de Secretaria, o subscrevi.(Rafael
Guimarães Carneiro), Juiz de Direito.

FRUTAL

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE FRUTAL
EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A
APRESENTAÇÃO DE PROJETO COM
FINALIDADE DE RECEBER VALOR
ARRECADO COM APLICAÇÃO DE PENA DE
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, OBJETO DE
TRANSAÇÕES PENAIS E SENTENÇAS PENAIS
CONDENATÓRIAS E DEMAIS VALORES
DEPOSITADOS NA CONTA JUDICIAL DA
COMARCA DE FRUTAL/MG.
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Frutal/MG, Dr. GUSTAVO MOREIRA, no uso de
suas atribuições e competência jurisdicional, gestor
dos valores depositados na conta judicial desta
Comarca, FAZ SABER que foi apresentado pela
APAC FRUTAL ¿ ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO
E ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS o
PROJETO PARA AQUISIÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA O CONSULTÓRIO
ONDONTOLÓGICO PARA A APAC
MASCULINA DE FRUTAL, orçado no valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com objetivo
geral de adquirir equipamentos e instrumentais
odontológicos para atendimento por profissional da
área aos recuperandos da APAC. Assim, tendo a
finalidade de garantir a assistência a saúde. Para
conhecimento de todos, publica-se o presente Edital,
que será afixado no lugar de costume do fórum local
e publicado no DJE do TJMG. Edital publicado e
afixado na forma da lei. Frutal/MG, 28 de julho de
2020.
GUSTAVO MOREIRA
Juiz de Direito

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE FRUTAL
EDITAL PARA TORNAR PÚBLICA A
APRESENTAÇÃO DE PROJETO COM
FINALIDADE DE RECEBER VALOR
ARRECADO COM APLICAÇÃO DE PENA DE
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, OBJETO DE
TRANSAÇÕES PENAIS E SENTENÇAS PENAIS
CONDENATÓRIAS E DEMAIS VALORES
DEPOSITADOS NA CONTA JUDICIAL DA
COMARCA DE FRUTAL/MG.
O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 1ª Vara
Criminal e de Execuções Penais da Comarca de
Frutal/MG, Dr. GUSTAVO MOREIRA, no uso de
suas atribuições e competência jurisdicional, gestor
dos valores depositados na conta judicial desta
Comarca, FAZ SABER que foi apresentado pelo
CONSEP/PRESÍDIO DE FRUTAL o PROJETO
PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR
VIDEOCONFERÊNCIA NO PRESÍDIO DE
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FRUTAL, orçado no valor de R$ 5.959,34 (cinco
mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e
quatro centavos), com objetivo geral de adquirir
equipamentos eletrônicos e melhorar as 02 (duas)
salas destinadas para a realização das
videoconferências. Assim, viabilizando o
atendimento das demandas externas e respeitando as
políticas públicas e de combate ao Corona Vírus.
Para conhecimento de todos, publica-se o presente
Edital, que será afixado no lugar de costume do
fórum local e publicado no DJE do TJMG. Edital
publicado e afixado na forma da lei.
Frutal/MG, 28 de julho de 2020.
GUSTAVO MOREIRA
Juiz de Direito

COMARCA DE FRUTAL
1ª. Vara Cível
EDITAL DE INTERDIÇÃO
- JUSTIÇA GRATUITA -
A Dra. POLLYANNA LIMA NEVES LOPO, Juíza
de Direito da 1ª. Vara, desta Comarca de FRUTAL,
Estado de Minas Gerais, no exercício do cargo, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos nº.
0271.16.003671-8, Ação de Interdição, que
SEBASTIÃO BITENCOURT E OUTRA move em
face de BEATRIZ PASSUELO DA ROCHA
BITENCOURT, nos quais foi proferida sentença,
cujo dispositivo final é o seguinte: ¿Vistos, etc..
Ante o exposto e considerando o parecer do
Ministério Público, julgo procedente A
PRETENSÃO INICIAL E DECRETO A
INTERDIÇÃO de BEATRIZ PASSUELO DA
ROCHA BITENCOURT, brasileira, casada, do lar,
nascida em 29/07/1962, atualmente com 57 anos de
idade, natural de Icém/SP, filha de Dejanir Batista
da Rocha e Zelia Passuelo da Rocha, residente e
domiciliada na Rua Jandira Batista de Oliveira, nº 28
¿ Bairro Vila Chica ¿ na cidade de Fronteira/MG,
em razão de ser a interditada portadora de
transtornos mentais (CID-10 F06.3), declarando-a
incapaz somente quanto aos atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial, nos
termos do disposto no artigo 85 da Lei nº
13.146/2015. A definição da curatela não alcançará
o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao
matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao
trabalho e ao voto. Nomeio-lhe curadores definitivos
SEBASTIÃO BITENCOURT, brasileiro, casado,
produtor rural, portador do RG nº 17.867.609-3
SSP/SP e inscrito no CPF nº. 524.572.496-00, e
LAIS PASSUELO BITENCOURT, brasileira,
solteira, estudante, portadora do RG nº
MG-17.916.438 SSP/MG e inscrita no CPF nº
100.870.576-46, residentes e domiciliados na Rua
Jandira Batista de Oliveira, nº 28 ¿ Bairro Vila Chica
¿ na cidade de Fronteira/MG, que deverá assinar
termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias
(...). Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º,
do CPC e no artigo 9º, inciso III, do CC, inscreva-se
a presente sentença no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Naturais, publicando-se imediatamente no
DJE/MG e na plataforma de editais do Conselho
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis)
meses, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com
intervalo de 10 (dez) dias. Após a publicação do
edital e expedido o mandado de averbação,
arquivem-se os autos, com baixa. P.R.I.C. Frutal, 21
de Outubro de 2019. a) Pollyanna Lima Neves Lopo
- Juíza de Direito.¿ E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, mandou expedir o
presente Edital, que será afixado no local de costume
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
Cidade de FRUTAL, aos 29 de Julho de 2020. Eu
¿............ Carla Franco Almeida de Rezende, Oficial
de Apoio Judicial, o digitei e subscrevi.
POLLYANNA LIMA NEVES LOPO
Juíza de Direito

COMARCA DE FRUTAL
1ª. Vara Cível

EDITAL DE INTERDIÇÃO
- JUSTIÇA GRATUITA -
A Dra. POLLYANNA LIMA NEVES LOPO, Juíza
de Direito da 1ª Vara desta Comarca de FRUTAL,
Estado de Minas Gerais, no exercício do cargo, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos nº.
0271.11.002752-8, Ação de Interdição, que
PATRÍCIA PEREIRA BORGES FERREIRA move
em face de JORGE LUIZ PEREIRA BORGES, nos
quais foi proferida sentença, cujo dispositivo final é
o seguinte: ¿Vistos, etc.. Ante o exposto e
considerando o parecer do Ministério Público,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E
DECRETO A INTERDIÇÃO DE JORGE LUIZ
PEREIRA BORGES, brasileiro, solteiro, serviços
gerais, natural de Frutal/MG, Comarca de
Frutal/MG, nascido em 11/09/1981, filho de José
Pereira Borges Sobrinho e Maria de Lourdes
Oliveira, residente e domiciliado na Rua Vera Cruz,
nº 81, Bairro Princesa Isabel, nesta cidade de Frutal,
Comarca de Frutal/MG, declarando-o absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, nos termos do artigo 3º, II do Código Civil, e,
de acordo com os artigos 1.767, III, e 1.775, § 1º,
ambos do mesmo diploma legal. Nomeio-lhe
curadora sua irmã PATRÍCIA PEREIRA BORGES
FERREIRA, brasileira, solteira, do lar, portadora do
RG nº 54.456.910-6 SSP/SP e inscrita no CPF nº
070.999.356-07, residente e domiciliada também na
Rua Vera Cruz, nº 81, Bairro Princesa Isabel, nesta
cidade de Frutal, Comarca de Frutal/MG, que deverá
assinar termo de compromisso, no prazo de 05
(cinco) dias (...). Em obediência ao disposto no
artigo 755, § 3º, do CPC e no artigo 9º, inciso III, do
CC, inscreva-se a presente sentença no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais de Frutal/MG,
publicando-se imediatamente no DJE/MG e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, e no
órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias. Após a publicação do edital e expedido o
mandado de averbação, arquivem-se os autos, com
baixa.. P.R.I.C. Frutal, 10 de Outubro de 2019. a)
POLLYANNA LIMA NEVES LOPO - Juíza de
Direito.¿ E para que chegue ao conhecimento dos
interessados, mandou expedir o presente Edital, que
será afixado no local de costume e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade de
FRUTAL, aos 29 de Julho de 2020. Eu, ¿............,
Carla Franco Almeida de Rezende, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei e subscrevi.
POLLYANNA LIMA NEVES LOPO
Juíza de Direito

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE FRUTAL
1ª. Vara Cível
EDITAL DE LEVANTAMENTO DA
INTERDIÇÃO
- JUSTIÇA GRATUITA -
A Dra. POLLYANNA LIMA NEVES LOPO, Juíza
de Direito da 1ª. Vara, desta Comarca de FRUTAL,
Estado de Minas Gerais, no exercício do cargo, na
forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, expedido nos autos
eletrônicos nº. 5004217-63.2019.8.13.0271, Ação de
Curatela, que ANDRÉ RICARDO DA SILVA move
em face de ANA PAULA DA SILVA, nos quais foi
proferida sentença, cujo dispositivo final é o
seguinte: ¿Vistos, etc.. Ante o exposto e
considerando o parecer do Ministério Público, julgo
procedente A PRETENSÃO INICIAL E DECRETO
O LEVANTAMENTO DA INTERDIÇÃO de
ANDRÉ RICARDO DA SILVA, brasileiro, solteiro,
aposentado, portador do RG nº 45.289.140-1 SSP/SP
e inscrito no CPF nº 355.885.628-79, nascido em
23/07/1985, filho de Eduardo Modesto da Silva e
Leila da Silva, residente e domiciliado na Rua
Joaquim José dos Santos, nº 80 ¿ Bairro Ipê Amarelo

II - nesta cidade de Frutal/MG, por se encontrar em
plenas condições físicas, mentais e intelectuais,
estando apto a exercer sozinho as atividades da vida
civil, não sendo mais necessário um curador, nos
termos do disposto no artigo 756, § 3º, do CPC. Em
obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, e art. 756,
§ 3º, ambos do CPC, inscreva-se a presente sentença
no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais,
publicando-se imediatamente no DJE/MG e na
plataforma de editais do Conselho Nacional de
Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, e no
órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10
(dez) dias, constando do edital o nome do requerente
e a causa de levantamento da interdição, ou, não
sendo possível, na imprensa local e no órgão oficial,
por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias,
seguindo-se a averbação no registro de pessoas
naturais. Após a publicação do edital e expedido o
mandado de levantamento, arquivem-se os autos,
com baixa. P.R.I.C. Frutal, 08 de Maio de 2020. a)
Pollyanna Lima Neves Lopo - Juíza de Direito.¿ E
para que chegue ao conhecimento dos interessados,
mandou expedir o presente Edital, que será afixado
no local de costume e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta Cidade de FRUTAL, aos 29
de Julho de 2020. Eu ¿............ Carla Franco Almeida
de Rezende, Oficial de Apoio Judicial, o digitei e
subscrevi.
POLLYANNA LIMA NEVES LOPO
Juíza de Direito

GUAXUPÉ

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE GUAXUPÉ - ESTADO DE
MINAS GERAIS - EDITAL DE CITAÇÃO ¿
JUSTIÇA GRATUITA - Prazo de 30 dias. O Dr.
João Batista Mendes Filho, MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível e de Cartas Precatórias Cíveis desta
cidade e comarca de Guaxupé, Estado de Minas
Gerais, no exercício do cargo, na forma da Lei, etc.
Pelo presente Edital, com o prazo de 30 dias, que
indo devidamente assinado e extraído junto os autos
de Usucapião nº 5005467-83.2019.8.13.0287, que
figuram como requerente Aline Rodrigues Basílio
Viana e como requerido Domingos José Dias, e,
para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, réus e confinantes ausentes, incertos e
desconhecidos, assim como seus possíveis herdeiros
e ou sucessores, e a quem possa interessar,
especialmente da Domingos José Dias, brasileiro,
nascido aos 06 de abril de 1947, filho de Francisca
Jurcelina de Jesus, bem como os confinantes do
imóvel constante de: ¿Um terreno sob o número 9
(nove) quadra ¿B¿ situada nesta cidade, no bairro
Santa Cruz, medindo 7,00m de frente para a Rua
¿6¿; 20,50m do lado direito, confrontando com o
lote 8; 20,50m do lado esquerdo, confrontando com
o lote ¿10¿, e 7,00m nos fundos, confrontando com
o lote ¿5¿, encerando área de 143,50m², contendo no
terreno uma casa de morada com dois cômodos¿,
imóvel este matriculado sob o n° 6.002, Livro n° 02
do SRI local, do ajuizamento da referida ação, para
querendo, no prazo de quinze (15) dias,
apresentarem contestação, sob pena de não o
fazendo serem tidos como verdadeiros os fatos
articulados pelos autores, nos termos do artigo 344
do Novo Código de Processo Civil. Em caso de
revelia, ser-lhe-á(ão) nomeado Curador Especial. E
para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, expediu-se este, que será afixado no
átrio do Fórum e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Guaxupé, Estado
de Minas Gerais, aos 29/07/2020. Eu, (a.) Erick
Carvalho de Moraes, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei. Eu, (a.) Patrícia Vecchi, Escrivã Judicial da
Secretaria de Juízo da 2ª Vara Cível e de Cartas
Precatórias Cíveis em Substituição, o conferi e
subscrevo por ordem do MM. Juiz de Direito.
(Procuradora da requerente: Dra. Patrícia Lis Souza
Silva, inscrita na OAB/MG n° 192.576).
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IBIÁ

SECRETARIA CRIMINAL DO JUÍZO DA ÚNICA
VARA COMARCA DE IBIÁ MINAS GERAIS
Fórum Des. Eustáquio da Cunha Peixoto Pça. Santa
Cruz, s/n1 EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 30
DIAS NATUREZA: Medida Protetiva Urgência
Justiça Gratuita PROCESSO N 1: 0295.20.000538-3
REQUERENTE: GRAÇA DE FATIMA DA CRUZ
REQUERIDO: GILSON CAETANO MACHADO,
brasileiro, nascido aos 01/07/1969, natural de
Cardoso-SP, filho de Albino Caetano Machado e
Divina Maria Machado, atualmente em lugar incerto
e não sabido.FINALIDADE: Fica o requerido,
acima descrito, INTIMADO do deferimento das
medidas protetivas de urgência, que obrigarão o
suposto agressor:1- A Proibição ao agressor de fazer
contato , por qualquer meio de comunicação, e de se
aproximar da ofendida, devendo guardar uma
distância mínima de 200 (duzentos) metros; 3-
Proibição de frequentar a casa e o local de trabalho
da vítima.Prazo de validade das medidas protetivas:
seis meses da data de publicação ou do recebimento
pelo Escrivão Judicial, prorrogável por igual período
quantas vezes forem necessárias. O descumprimento
de qualquer medida protetiva, poderá ensejar a
decretação da prisão preventiva do agressor (art.
313, IV do CPP), bem como a configuração de crime
previsto no art. 359, CP. ADVERTÊNCIA: E para
que se chegue ao conhecimento de todos ninguém
possa alegar ignorância, em especial GILSON
CAETANO MACHADO. Dado e passado nesta
cidade de Ibiá - MG, aos 29 de julho de 2020. Eu,_
(Vânia Cristina de Fátima), Escrivã Judicial, digitei
e subscrevi Herrmann Emmel SchwartzJuiz de
Direito

IBIRITÉ

COMARCA DE IBIRITÉ - EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - JUSTIÇA
GRATUITA - PELO PRAZO DE 15 (Quinze)
DIAS. O Dr. Júlio Ferreira de Andrade, Juiz de
Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ibirité,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício de suas
funções e na forma da lei, etc... Faz saber: que nos
autos de nº 114.19.007290-9 o Ministério Público
moveu em desfavor do acusado João Batista Paulo,
DN 06/08/1974, filho de Maria das Graças de Jesus
e de João Dionísio de Paulo, tendo sido denunciado
nas sanções do art.217-A, do Código Penal c/c Art.
226§2º do Código Penal, ficam as vítimas Juliana do
Carmo Neri Barbosa, filha de Marcos Roberto
Barbosa e Gisele do Carmo Neri Barbosa e de Jeane
do Carmo Barbosa,filha de Marcos Roberto Barbosa
e de Gisele do Carmo Neri Barbosa, atualmente em
local incerto e não sabido, intimadas para tomarem
ciência da sentença que condenou o réu João Batista
Paulo a uma pena de 28(vinte e oito) anos de
reclusão. O acusado deverá iniciar o cumprimento
da reprimenda no regime fechado . E, constando dos
autos que as vítimas Juliana do Carmo Neri Barbosa
e Jeane do Carmo Barbosa, encontram-se em local
incerto e não sabido, foi determinada a expedição do
presente edital para a intimação da sentença. E, para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz
determinou que se expedisse o presente edital, que
será publicado e afixado, na forma da lei. Ibirité, 29
de Julho de 2020. Eu, Elisa Helena Gonçalves
Fagundes ,Gerente de Secretaria, o fiz digitar. O Juiz
de Direito, Júlio Ferreira de Almeida.

INHAPIM

Comarca de Inhapim-MG. Autos nº
0309.11.003247-6 Ação Penal. Edital de Intimação
de Sentença - PRAZO: 90 dias. O Dr. João Fábio
Bomfim Machado de Siqueira, MM. Juiz de Direito
em substituição da Primeira vara desta Comarca de
Inhapim-MG, no exercício do Cargo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER ao sentenciado: ROBSON DE
MELO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, natural de

Inhapim/MG, nascido em 23/07/1983, filho de
Vanderlei José Ribeiro e Maria Aparecida Melo
Lopes, com endereço declarado na rua Sebastião
Paulino, 32, Bairro Centro, Ubaporanga/MG,
estando em lugar incerto e não sabido, pelo presente
edital, que por sentença deste Juízo, datada de
30/08/2019, que julgou procedente a denúncia e
condenou o réu Robson de Melo Ribeiro às sanções
do art. 155, caput, c/c art. 61, alínea "h", na forma do
art. 70, todos do Código Penal, a pena de 01 (um)
ano e 07 (sete) meses de reclusão e multa de 12
(doze) dias-multa em regime aberto. E não tendo
sido encontrado conforme certificou o Sr Oficial de
Justiça, encarregado de intimá-lo, na forma da lei e
pelo presente edital com prazo de 15 dias, intimo-o
da sentença, podendo da mesma recorrer, para
superior instância, dentro do quinquídio legal, após o
término do prazo do presente edital. Para
conhecimento dos interessados, mandou expedir o
presente edital, que será afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei, juntando-se cópia aos
autos do processo respectivo. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Inhapim, Estado de Minas
Gerais, aos 29 de julho de 2020. Eu , Oficiala de
Apoio Judicial D, o digitei.
João Fábio Bomfim Machado de Siqueira
Juiz de Direito em substituição

Comarca de Inhapim-MG. Autos nº
0309.14.002888-2 Ação Penal. Edital de Intimação
de Sentença - PRAZO: 90 dias. O Dr. João Fábio
Bomfim Machado de Siqueira, MM. Juiz de Direito
em substituição da Primeira vara desta Comarca de
Inhapim-MG, no exercício do Cargo, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER ao sentenciado:
WELINGTON DE OLIVEIRA SILVA, brasileiro,
solteiro, natural de Inhapim/MG, nascido em
30/07/1995, filho de Maria Aparecida e Oliveira
Silva e Elias da Silva, com endereço declarado na
rua Leandro Martins Gonçalves, 122, Centro,
Ubaporanga/MG, estando em lugar incerto e não
sabido, pelo presente edital, que por sentença deste
Juízo, datada de 10/01/2018, que julgou procedente
a denúncia e condenou o réu Welington de Oliveira
Silva às sanções do art. 157, §2º, inciso II, do
Código Penal e do art. 244-B da Lei 8.069/90, a
pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa em regime
semiaberto. E não tendo sido encontrado conforme
certificou o Sr Oficial de Justiça, encarregado de
intimá-lo, na forma da lei e pelo presente edital com
prazo de 15 dias, intimo-o da sentença, podendo da
mesma recorrer, para superior instância, dentro do
quinquídio legal, após o término do prazo do
presente edital. Para conhecimento dos interessados,
mandou expedir o presente edital, que será afixado
no lugar de costume e publicado na forma da lei,
juntando-se cópia aos autos do processo respectivo.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Inhapim,
Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2020. Eu
, Oficiala de Apoio Judicial D, o digitei.
João Fábio Bomfim Machado de Siqueira
Juiz de Direito em substituição

IPATINGA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE IPATINGA-MG - Justiça Gratuita.
AUTOS 5005078-20.2019.8.13.0313. EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO DE MARIA
SEBASTIANA ALVES, brasileira, solteira, RG
M.4.531.006 SSP/MG, CPF 954.369.106-10, natural
de Joanésia, MG, nascida aos 06.09.1963, filha de
Joaquim Alves de Araújo e Madalena Bento de
Andrade, atualmente interna no Núcleo Assistencial
Eclético Maria da Cruz- CASA DA ESPERANÇA,
situado na rua Chico Xavier nº 186, bairro Vila
Formosa, Ipatinga, MG, CEP 35.162.804, A Drª.
JOSSELMA LOPES DA SILVA LAGES, Juíza de
Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da
Comarca de Ipatinga - Minas Gerais, na forma da lei

etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, ocorrido nos autos nº
5005078-20.2019.8.13.0313, Ação de Interdição de
Maria Sebastiana Alves, requerida por Maria Lúcia
Valadão, tendo como procurador Dr.(ª) Vanda Maria
Sampaio Ferreira Ribeiro, OAB/MG 78.765, que se
processa perante este Juízo e secretaria da 1ª Vara de
Família e Sucessões, atendendo às provas dos autos,
por sentença proferida em 18.05.2020, certidão de
trânsito em jugado datada de 08.07.2020, em
seguida transcrita, declarou a interdição de MARIA
SEBASTIANA ALVES. Sentença:"I - Histórico.
Maria Lúcia Valadão, qualificada na inicial, requer a
interdição de Maria Sebastiana Alves, também
qualificada, alegando, em síntese, que a requerida é
portadora de Esquizofrenia Residual (CID F20.5), e
é dependente para algumas das atividades da vida
diária. Ao final, requer seja decretada a interdição da
requerida e sua nomeação como curadora. Pediu
assistência judiciária. A inicial foi instruída com
procuração e documentos, (Peça de ID: Num.
69922145). Deferida a curatela provisória à
requerente (Peça de ID: Num. 73637956). Realizada
audiência de entrevista (Peça de ID: Num.
82087949). Nomeado curador especial a
interditanda, o qual, manifestou nos autos (Peça de
ID: 99169109). Impugnação apresentada pela
requerente (ID: Num. 99629709). Laudo médico
pericial (Peça de ID: Num. 102494160), restando
confirmada a incapacidade da requerida. Parecer
final do Ministério Público (ID: Num. Num.
115025056). Vieram os autos conclusos. É o relato
do necessário. Decido. II - Fundamentação. A parte
autora é parte legítima a pleitear a interdição de
Maria Sebastiana Alves, nos exatos termos do artigo
747, III, do Código de Processo Civil Brasileiro. In
casu, deve-se ter a requerida como interditada, pois é
portadora de Psicose Crônica do Tipo Esquizofrenia
(CID 10 F20), sendo dependente para as atividades
da vida diária - AVD's, sendo incapaz de gerir no
momento sua própria pessoa e bens. No que pertine
ao direito, preceitua o Código Civil que estão
sujeitos à curatela as pessoas que, por enfermidade
ou deficiência mental, não tiverem o necessário
discernimento para os atos da vida civil (art. 1.767,
I). Verifica-se ainda do recente Estatuto do
Deficiente (Lei 13.146/15) que: "Art. 84. A pessoa
com deficiência tem assegurado o direito ao
exercício de sua capacidade legal em igualdade de
condições com as demais pessoas. §1º Quando
necessário, a pessoa com deficiência será submetida
à curatela, conforme a lei. §2º É facultado à pessoa
com deficiência a adoção de processo de tomada de
decisão apoiada. §3º A definição de curatela de
pessoa com deficiência constitui medida protetiva
extraordinária, proporcional às necessidades e às
circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo
possível. §4º Os curadores são obrigados a prestar,
anualmente, contas de sua administração ao juiz,
apresentando o balanço do respectivo ano. Art. 85. A
curatela afetará tão somente os atos relacionados aos
direitos de natureza patrimonial e negocial. §1º A
definição da curatela não alcança o direito ao
próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à
privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao
voto. §2º A curatela constitui medida extraordinária,
devendo constar da sentença as razões e motivações
de sua definição, preservados os interesses do
curatelado. A situação, portanto, não se enquadra
nas hipóteses de tomada de decisão apoiada (artigo
1783-A, do Código Civil), mas sim na hipótese do
artigo 1.767, inciso I, do Código Civil, que
preconiza a sujeição à curatela daqueles que por
causa transitória ou permanente não puderem
exprimir sua vontade. Assim, firmo meu
convencimento no sentido da incapacidade da parte
requerida Maria Sebastiana Alves. Dispensável a
realização de audiência de instrução e julgamento
porque as provas documentais e pericial são
suficientes para o julgamento da causa no estado em
que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I,
do Código de Processo Civil. Deste modo, hei por
bem em declarar a interdição da parte requerida. A
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autora deve ser nomeada curadora da interditanda,
considerando que é a representante da entidade em
que se encontra abrigada a interditanda e demonstra
preocupação em ajudá-la a obter melhoria na
qualidade de vida dispendendo-lhe os cuidados
necessários. III - Dispositivo. Ante o exposto e tudo
mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para decretar a interdição de Maria
Sebastiana Alves declarando-a incapaz para os atos
de natureza patrimonial e negocial, e
consequentemente, nomeio-lhe como curadora
Maria Lúcia Valadão, ficando expressamente
advertida de que não poderá, por qualquer modo,
alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de
qualquer natureza, pertencentes a parte interditada,
sem prévia autorização judicial. Advirto ainda a
curadora de que os valores recebidos de entidade
previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente
na saúde, alimentação e bem-estar do incapaz, sendo
ela obrigada a prestar contas anualmente de sua
administração ao juiz, apresentando o balanço do
respectivo ano, conforme artigo 84, §4º, Lei
13.146/15, o que poderá ser feito nestes mesmos
autos. À secretaria, para cumprir o disposto nos
artigos 755, §3º do Código de Processo Civil,
publicando-se os editais, expedindo os editais e, em
seguida, comprovando a publicação editalícia, nos
termos do artigo 300, § 1º, do Provimento 355/2018
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Publicados e
comprovados todos os editais pela Secretaria deste
Juízo, lavre-se termo de curatela definitivo,
constando as restrições e advertências acima. Caso
seja necessário, desde já, resta autorizada a
expedição de termo de curatela provisória pelo prazo
de 6 (seis) meses. Inscreve-se a sentença no Registro
Civil. Intime-se o (a) curador (a) para o
compromisso legal. Custas pela autora, suspendendo
a exigibilidade, vez que deferidos os benefícios da
assistência judiciária gratuita. Não há condenação
em honorários advocatícios. Em atendimento à
orientação contida no Ofício Circular nº
140/GESIS/COAPE/2017, ficam as partes intimadas
de que deverão comparecer na sede desta Unidade
Judiciária para retirarem os documentos físicos que
foram digitalizados e inseridos no PJE, porquanto é
de sua responsabilidade a guarda para possível
exercício do direito de rescisão do julgado. Caso não
atendam ao chamado, no prazo de 45 dias, ocorrerá a
inutilização/descarte do documento, conforme
disposto no parágrafo único do artigo 15 da
Resolução do CNJ nº 185 de 18 de dezembro de
2013, que "institui o Sistema Processo Judicial
Eletrônico - Pje como sistema de processamento das
informações e prática de atos processuais e
estabelece os parâmetros para sua implementação e
funcionamento", bem como previsto no parágrafo
único do artigo 47 da Portaria Conjunta da
Presidência nº 411 de 20 de maio de 2015, que
"regulamenta o Sistema "Processo Judicial
Eletrônico - Pje", no âmbito da justiça comum de
primeira instância do Estado de Minas Gerais." Após
o trânsito em julgado, arquive-se com a devida
baixa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se. Ipatinga, 18.05.2020. (as) Josselma
Lopes da Silva Lages. Juíza de Direito." Para que a
referida sentença produza os seus devidos e legais
efeitos, chegue ao conhecimento dos interessados e
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o
presente edital, que será afixado na sede deste Juízo,
no lugar de costume, por cópia, publicado três dias
pela imprensa, com intervalo de dez dias na forma
da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Ipatinga, Minas Gerais, aos vinte e nove(29) dias do
mês de outubro de dois mil e dezenove (2019). Eu,
C.L.C.Ornelas, Escrivã da Secretaria da 1ª Vara de
Família e Sucessões, digitei e subscrevi. Josselma
Lopes da Silva Lages. Juíza de Direito . OAB/MG
78.765.

ITABIRITO

2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais
COMARCA DE ITABIRITO/MG

(PRAZO 15 DIAS)
PROCESSO Nº.: 0319.16.001130-4
COMARCA DE ITABIRITO/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - PROCESSO DE Nº 0319.16.001130-4
O Exmo. Dr. Antônio Francisco Gonçalves, MM.
Juiz de Direito da Comarca de Itabirito/MG, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo se processam os termos da Ação,
promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS, contra
ALEXANDRE VIDIGAL SILVA, filho de Roselene
Aparecida Vidigal da Silva e de Moacir Alves da
Silva, estando atualmente em local incerto e não
sabido. Fica citado ALEXANDRE VIDIGAL
SILVA, em relação à Denúncia, por ter incorrido nas
sanções esculpidas no art. 334-A, §1º, IV, do Código
Penal, para apresentar Defesa, no prazo de 10 (dez)
dias, contados do término do prazo do presente
edital, dos autos acima descrito, nos termos do artigo
art. §1º, do art. 363 do CPP, todos do Código de
Processo Penal. Dado e passado nesta Cidade de
Itabirito/MG, aos 01 de julho de 2020. Eu, ,Ana
Augusta Tabari Ramalho Miranda, Escrivã Judicial,
em substituição legal.
Antônio Francisco Gonçalves
Juiz de Direito

ITAJUBÁ

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ITAJUBÁ-MG - SEGUNDA
SECRETARIA CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30
DIAS - A Dra. Letícia Drumond, MM. Juiz de
Direito desta 2ª Vara Cível, faz saber, que tramita
nesta vara o processo nº
5005647-85.2019.8.13.0324. Ação: Cumprimento de
Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos.
Intimando: LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA LELIS,
estando em lugar incerto e não sabido. Objetivo:
para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento
da quantia de R$762,61 (setecentos e sessenta e dois
reais e sessenta e um centavos), calculado em
08/11/2019, ou provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão. Em
caso de revelia, será nomeado Curador especial (Art.
257, III e IV, CPC). Requerente: D.L.G.O.S.L.
Requerido: Luiz Augusto Teixeira Lelis. Itajubá 25
de junho de 2020. Eu (a)Roberta Rodrigues Lorentz
- Gerente de Secretaria. (a)Letícia Drumond - Juíza
de Direito.

ITAMARANDIBA

COMARCA DE ITAMARANDIBA - MG -
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20
(VINTE) DIAS - MM Juiz de Direito em exercício
nesta comarca de Itamarandiba-MG, em pleno
exercício de suas funções e na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou, dele conhecimento tiverem, que tramita por este
Juízo, os autos de n.° 0004050-08.2015.8.13.0325 -
AÇÃO DE USUCAPIÃO, proposta por GERALDO
LAGES e GELMIRA BRÍGIDA LAGES, representa
CITAR os RÉUS, CONFINANTES e EVENTUAIS
INTERESSADOS, ausentes, incertos e não sabidos
e ou desconhecidos, para contestar a ação querendo
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e
confissão. ADVERTÊNCIA - Ficando advertidos do
que dispõe o artigo 344 do NCPC, que não sendo
contestada a ação no prazo de 15 (quinze) dias,
presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros
os fatos articulados pela parte autora. A parte autora
vem mantendo a posse de forma mansa e pacífica,
contínua, sem oposição e com "animus domini", de
uma gleba de terra denominada 'GROTA DO
CURRAL', localizada na zona rural do município de
Itamarandiba-MG, com área territorial de 9,1538
hás, cujas extremas e confrontações estão de acordo
com o Memorial Descritivo e Planta
Georreferenciada do Imóvel, anexados aos autos e

não tendo título de domínio suficiente, quer obtê-lo,
por via desta ação, nos termos dos dispositivos do
CC/2002. E, para conhecimento de todos e para que
ninguém possa alegar ignorância no futuro, mandou
expedir o presente edital, que será publicado no sítio
do e. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
por meio do DJE e na Plataforma de editais do
conselho Nacional de Justiça e afixado no saguão do
Fórum local, na forma da lei. Itamarandiba, 29 de
julho de 2020. Eu, Gerente de Secretaria o digitei e
subscrevo.

ITANHANDU

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ITANHANDU - MINAS GERAIS,
EDITAL DE USUCAPIÃO. PRAZO 30 DIAS. O
Dr. Ronaldo Ribas da Cruz, Juiz de Direito desta
Cidade e Comarca de Itanhandu-MG, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER, a todos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem, que tramita
por este Juízo e Secretaria uma Ação de Usucapião,
Autos de nº. 5000404-08.2020.8.13.0331, proposta
por CARLOS ROMEU TORRES, CPF nº.
662.206.296-04, residente na Estrada dos Felipes,
s/nº. - Bairro Rural Morangal - CEP:37465-000 -
Virgínia-MG - Brasil, em face de LUIZ OLIVEIRA,
residente no Bairro Rural Marques - CEP:37465-000
- Virgínia-MG - Brasil e ELIANE MUNHOZ JOLO,
residente no Bairro Rural Mingau (Morangal) -
CEP:37465-000 - Virgínia-MG - Brasil. Assim,
ficam por este presente edital, todas as pessoas
interessadas, réus incertos e desconhecidos e
possíveis proprietários ou confrontantes,
devidamente CITADOS para, querendo, contestarem
a presente ação no prazo legal de 15 (QUINZE)
DIAS; o que, em caso contrário, serão presumidos
como verdadeiros os fatos narrados na inicial pelos
autores. O objeto usucapiendo trata-se de um imóvel
rural com a área de 6,05 hectares, situado no local
denominado Bairro Morangal de Baixo -
CEP:37465-000 - Virgínia-MG - Brasil, com
matrícula junto ao Cartório de Registro de Imóveis
desta Comarca de Itanhandu sob nº. 11.211,
contando ainda da respectiva matrícula, as suas
divisas e confrontações bem como ainda constando
como proprietários do mesmo, Albertina Maria
Ribeiro e Vanessa Elisandra Torres. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Itanhandu, Estado de
Minas Gerais. Itanhandu (MG), 29 de Julho de 2020.
Oficial de Apoio Judicial D: Ricardo da Silva Diniz
Juiz de Direito: Dr. Ronaldo Ribas da Cruz

ITAPECERICA

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Itapecerica - Edital de Citação - Justiça
Gratuita - MG - Prazo de 20 dias - Saibam quantos o
presente edital virem que, perante o Juízo de Direito
da Comarca de Itapecerica corre uma Ação de
Usucapião autuada sob o nº
5000832-75.2020.8.13.0335, requerida por Marlene
Aparecida Lopes, referente ao imóvel com área de
403,00 m², situado na Av. Itapecerica, centro -
Camacho-MG, confrontando com Welison
Gonçalves Ferreira, Alves Isaías ferreira e Barbara
Maria Trindade , podendo contestar, querendo, no
prazo de 15 dias, nos termos do artigo 335 do CPC.
Para conhecimento de todos, publica-se o presente
no Diário do Judiciário. Itapecerica, 29 de Julho de
2020(a)Marcos Aurélio Moreira- Gerente de
Secretaria. O Juiz de Direito(a)Bel. Altair Resende
de Alvarenga. Nada mais.

ITUIUTABA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE ITUIUTABA- MINAS GERAIS.
SECRETARIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO 40 DIAS. O Dr.
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Antônio Félix dos Santos, Juiz de Direito da
Secretaria da 2ª Vara Cível desta Cidade e Comarca
de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc...FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria tramitam os autos da AÇÃO
CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA, autos eletrônicos nº
5002189-40.2018.8.13.0342, proposta por
Ministério Público do Estado de Minas Gerais -
MPMG em desfavor de SONIA MARIA
CLEMENTE CORREA DO CARMO, PEDRO
VIEIRA DOS SANTOS, ERALDO ANTÔNIO DA
SILVA, LÚCIO PAULO DA PAIXÃO, ROMES
MIGUEL ALVES NUNES E MARIA TANNOUS
DIAS BATISTA. E, por este meio e na melhor
forma de direito, nos termos do despacho de ID
123665463, CITA a requerida MARIA TANNOUS
DIAS BATISTA, brasileira, portadora do RG n°
774.423, inscrita no CPF nº 253.433.431-04,
atualmente em lugar incerto e não sabido por todos
os termos da presente ação, para no prazo de (15)
quinze dias, contestar a presente ação,
acompanhando-a em todos os seus termos, até final
decisão, sob pena de revelia e que não sendo
contestada a mesma, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial,
devendo, ainda, observar o disposto no art. 257 do
CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente que será publicado e afixado
na forma legal. DADO e passado nesta Cidade e
Comarca de ITUIUTABA-MG, ao 29 de julho de
2019. Eu, TALITA CINTRA FERREIRA ZANETTI
VILLELA, Oficial de Apoio Judicial, digitei o
presente e o remeto à publicação no Diário do
Judiciário Eletrônico.

JANUÁRIA

COMARCA DE JANUÁRIA/MG - JUSTIÇA
GRATUITA-EDITAL DE INTIMAÇÃO DA
SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS. A DRA.
BARBARA ALVES MACIEL, MM(ª). JUIZ(ÍZA)
DE DIREITO DA 2ª. VARA DA COMARCA DE
JANUÁRIA/MG. NA FORMA DA LEI ETC. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital de
Intimação de Sentença com o prazo de 30 (trinta)
dias virem, ou dele conhecimento tiverem que, por
este Juízo e Secretaria da 2ª Vara, tramitou a Ação
de ALIMENTOS, processo nº 0352 16 003578-3,
requerida por OSÉAS FERREIRA DOS REIS,
portadora do CPF nº 039.029.066-18, em face do(a)
requerido JEFERSON DAVID FERREIRA DA
SILVA, filho de Oséas Ferreira dos Reis e Edleusa
Fátima Ferreira da Silva. Pelo presente, INTIMA-SE
o requerido JEFERSON DAVID FERREIRA DA
SILVA, para no prazo de 15 dias, efetuar o
pagamento das custas processuais finais, no valor de
R$ 561,94 (quinhentos e sessenta e um reais e
noventa e quatro centavos), sob pena de expedição
de certidão de não pagamento de despesas
processuais (CNPDP). Para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital
cujo original será afixado no saguão do Fórum, local
de costume e publicado na forma da lei. Dado e
passado nesta cidade e comarca de Januária/MG, aos
29 dias do mês de julho de 2020.
Eu________________Leila Liliane Santos Ribeiro,
Escrivã Judicial da Secretaria da 2ª Vara, digitei e
subscrevi. A MMª. Juíza,__________________Dra.
Barbara Alves Maciel

JUIZ DE FORA

Processos Eletrônicos (PJe)

SECRETARIA DA 6ª VARA CÍVEL COMARCA
DE JUIZ DE FORA-MG EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 ( vinte ) DIAS. Dr. Rodrigo Mendes
Pinto Ribeiro, MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível,
na forma da lei etc.. Faz saber a quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tomarem, que
corre perante esta secretaria os autos da ação de

Execução Título Extrajudicial nº
5001479-92.2019.8.13.0145, requerida por Sandro
Rinaldi Palmieri em face de Rafael Francês
Guimarães e por este edital fica citado o executado
Rafael Francês Guimarães CPF: 076.934.176-48
para efetuar o pagamento da dívida no valor de
R$13.535,37 (treze mil quinhentos e trinta e cinco
reais e trinta e sete centavos), no prazo de 03 dias,
contados após 20 dias da data desta publicação , nos
termos do art. 829 do CPC. Fixo honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da dívida,
consoante determina o art. 827, caput, do CPC,
ressaltando-se que os mesmos serão devidos pela
metade em caso de integral pagamento, no prazo de
03 dias, ex vi do disposto no art. 827, §1º do CPC.
Ressalto que eventuais embargos à execução devem
ser opostos no prazo de 15 dias, contados na forma
do art. 231 do CPC, consoante o que dispõe o art.
915 do CPC. Será nomeado curador especial em
caso de revelia, consoante o disposto no art. 257 do
CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos
os interessados, passou-se o presente edital com
prazo de 20 (vinte) dias, que contará da data da
publicação no órgão oficial Diário do Judiciário
Eletrônico DJe do Estado de Minas Gerais, indo
afixado no fórum no lugar de costume de
conformidade com a lei. Juiz de Fora, 28 de Julho de
2020. Oficial de Apoio Judicial , Roberta Aparecida
Cruz Pereira, Gerente da Secretaria da 6ª Vara Cível,
em substituição legal, por ordem do MM Juiz.
OAB/MG 185.576

COMARCA DE JUIZ DE FORA MG EDITAL DE
CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (vinte) DIAS 6ª
VARA CÍVEL COMARCA DE JUIZ DE FORA
MG Dr Rodrigo Mendes Pinto Ribeiro, MM Juiz de
Direito da 6ª Vara Cível, na forma da lei etc.. Faz
saber a quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tomarem, que corre perante esta
secretaria os autos da Ação PROCEDIMENTO
COMUM de nº 5006749-97.2019.8.13.0145,
requerida por EURIDES BARBOSA ROMAO em
face de WASHINGTON LUIZ BARBOSA,
WELLINGTON LUIS BARBOSA, APARECIDA
DAS GRACAS MOREIRA, ADRIANO
MOREIRA, ANDERSON MOREIRA,
ELISABETH DAS GRACAS MOREIRA, JOSE
BARBOSA MOREIRA, ADRIANA DAS GRACAS
MOREIRA, PRISCILA SANTOS MOREIRA,
PRISLAINE SANTOS MOREIRA e por este edital
fica citado o réu Espólio de Adriana das Graças
Moreira - CPF: 817.129.366-20, falecida em Juiz de
Fora MG, em 12/03/2014 , por seu represente legal ,
para no prazo de 15(quinze) dias, contados após 20
dias da data desta publicação, contestar a ação, nos
termos do art. 335 e 231 do CPC, advertindo-o de
que não contestada a ação serão presumidos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Será
nomeado curador especial em caso de revelia,
consoante o disposto no art. 257 do CPC. E, para
que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, passou-se o presente edital com prazo
de 20 (vinte) dias, que contará da data de sua
publicação no Diário do Judiciário Eletrônico - DJE
do Estado de Minas Gerais , indo afixado no fórum
no lugar de costume de conformidade com a lei .
Juiz de Fora, 28 de Julho de 2020. Oficial de Apoio
Judicial , Roberta Aparecida Cruz Pereira, Gerente
da Secretaria da 6ª Vara Cível, em substituição legal,
de ordem do MM Juiz. OAB/MG 89.801

EDITAL DE CITAÇÃO - COMARCA DE JUIZ DE
FORA/MG - JUSTIÇA GRATUITA -
SECRETARIA DA 7ª VARA CÍVEL - PRAZO DE
20 DIAS - O Dr. Edson Geraldo Ladeira, Juiz de
Direito da 7ª vara cível, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da lei,etc.. Faz saber que perante
este Juízo e respectiva Secretaria processam-se os
autos Nº 5012095-34.2016.8.13.0145, Ação
Ordinária, requerido por ALCIMAR ERIONE DIAS
e outros em face de NIVIA DIAS GARCIA. Assim,
por meio deste CITA NIVIA DIAS GARCIA (SEM
DOC), residente na Rua Floriano Peixoto , 172,

centro Mar de Espanha -MG, e que atualmente
encontra-se em local incerto e não sabido, para
oferecer contestação no prazo de 15 dias, ficando
advertida outrossim, que, não sendo contestada a
ação, será considerada revel e presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo
autor na petição inicial, bem como será advertida
que será nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257,IV do CPC). E para que chegue ao
conhecimento de todos passou-se o presente edital,
com prazo de 20 dias. CUMPRA-SE. Juiz de Fora,
22 de julho de 2020. DR. Edson Geraldo Ladeira
-Juiz de Direito. - Simone Antunes Falci- Gerente de
Secretaria.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - SECRETARIA
DA 8ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO DE
MARCOS CESAR DE SOUZA FERREIRA -
PRAZO DE 20 DIAS - O Dr Sérgio Murilo Pacelli,
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível desta Comarca, na
forma da lei e em pleno exercício do cargo, etc... Faz
saber a todos os que o presente edital de citação com
o prazo de 20 (vinte) dias livres, virem ou dele
conhecimento tiverem que perante este Juízo e
Secretaria Privativa se processam em seus regulares
termos, os autos de nº 5017065-77.2016.8.13.0145
(processo eletrônico), da ação de Indenização por
Danos Morais e Materiais intentada por FELIPE
PAULO PEREIRA em face de MARCOS CESAR
DE SOUZA FERREIRA. E, por estar em local
incerto e não sabido, por este Edital, com o prazo de
20 (vinte) dias livres, contados da data de sua
publicação no Diário do Judiciário Eletrônico, fica o
Réu, MARCOS CESAR DE SOUZA FERREIRA -
CPF 001.756.546-46, devidamente CITADO para
todos os termos da ação, e para, querendo,
apresentar defesa que tiver, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de não o fazendo serem tidos como
verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos
termos do art 344 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento de todos é expedido o presente edital,
que depois de afixado no Fórum local de costume,
será publicado na forma da lei vigente. Juiz de Fora,
29 de julho de 2020. Mirtes Maria de Medeiros
Gomes - Escrivã Judicial - Sérgio Murilo Pacelli -
Juiz de Direito. OABMG 72321.

DITAL DE CITAÇÃO - COMARCA DE JUIZ DE
FORA/MG - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
SECRETARIA DA 7ª VARA CÍVEL - PRAZO DE
20 DIAS - O Dr. Edson Geraldo Ladeira, Juiz de
Direito da 7ª vara cível, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da lei,etc.. Faz saber que perante
este Juízo e respectiva Secretaria processam-se os
autos Nº 5016944-78.2018.8.13.0145,Reintegração
de Posse, requerido por TARUMA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA em face
de RICARDO ONORIO GODINHO. Assim, por
meio deste, INTIMA: RICARDO ONORIO
GODINHO, cpf nº02784524698, residente e
domiciliado na Rua Minas Gerais 455 casa 02 ,
Grama - Juiz de Fora - MG, que atualmente
encontra-se em local incerto e não sabido, para
proceder ao recolhimento da importância de R$
8,91, a título de custas, taxa judiciária, ou sua
complementação, de multa penal e outras despesas
processuais devidas ao Estado, referentes ao
processo acima, no prazo de 15 dias, bem como
apresentar a guia e seu respectivo comprovante de
pagamento que deverão ser juntados nos autos, sob
pena de inscrição do débito, acrescido de multa de
10% (dez por cento), em dívida ativa e de registro no
cadastro de Informativo de Inadimplência em
relação a Administração Pública do Estado de Minas
Gerais - CADIN-MG, e de protesto extrajudicial da
Certidão de Dívida Ativa, pela Advocacia Geral do
Estado - AGE, conforme decisão judicial. ,E para
que chegue ao conhecimento de todos passou-se o
presente edital, com prazo de 20 dias.
CUMPRA-SE. Juiz de Fora, 22 de julho de 2020.
DR. Edson Geraldo Ladeira -Juiz de Direito. -
Simone Antunes Falci- Gerente de Secretaria.
CERTIDÃO: Certifico que expedi o edital,
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encaminhando-o para publicação do DJE, bem como
foi afixado no átrio do Fórum. Juiz de Fora, 22 de
julho de 2020.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - SECRETARIA
DA 8ª VARA CÍVEL - EDITAL DE CITAÇÃO DE
PAULO ROBERTO NOBERTO CAMPOS - ME. -
PRAZO DE 20 DIAS - O Dr Sérgio Murilo Pacelli,
Juiz de Direito da 8ª Vara Cível desta Comarca, na
forma da lei e em pleno exercício do cargo, etc... Faz
saber a todos os que o presente edital de citação com
o prazo de 20 (vinte) dias livres, virem ou dele
conhecimento tiverem que perante este Juízo e
Secretaria Privativa se processam em seus regulares
termos, os autos de nº 5018995-62.2018.8.13.0145
(processo eletrônico), da ação de Cobrança intentada
por MACROLUB ATACADO AUTOMOTIVO
LTDA em face de PAULO ROBERTO NOBERTO
CAMPOS-ME. E, por estar em local incerto e não
sabido, por este Edital, com o prazo de 20 (vinte)
dias livres, contados da data de sua publicação no
Diário do Judiciário Eletrônico, fica o Réu, PAULO
ROBERTO NOBERTO CAMPOS-ME - CNPJ
14.484.868/0001-19, devidamente CITADO para
todos os termos da ação, e para, querendo,
apresentar defesa que tiver, no prazo de 15 (quinze)
dias, sob pena de não o fazendo serem tidos como
verdadeiros os fatos narrados na petição inicial, nos
termos do art 344 do CPC. E, para que chegue ao
conhecimento de todos é expedido o presente edital,
que depois de afixado no Fórum local de costume,
será publicado na forma da lei vigente. Juiz de Fora,
29 de julho de 2020. Mirtes Maria de Medeiros
Gomes - Escrivã Judicial - Sérgio Murilo Pacelli -
Juiz de Direito. OABES 19454.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Justiça Gratuita. A
DOUTORA IVONE CAMPOS GUILARDUCCI
CERQUEIRA, Juíza de Direito da Vara de
Sucessões, Empresarial e Registros Públicos da
Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc. Faz saber que processado
regularmente perante o Juízo de Direito e Secretaria
da Vara de Sucessões, Empresarial e Registros
Públicos, uma ação de Usucapião nº
5003058-17.2015.8.13.0145 - (PJe), requerido por
Alexandre Gonçalves e Nash Lima Castro Gugliemi
Gonçalves contra Empreendimentos Imobiliários
Mourão de Paiva Ltda - ME, referente a (Chácara nº
13), situado na rua "C", atual Mário Clarke,
composto de: Uma (Chácara nº 13), situado na rua
"C", atual rua Mário Clarke, Bairro Chácara Paço
Del Rey, com as seguintes medidas e confrontações:
Iniciando com 25,00 ms., de frente para a rua Dr.
Mário Clarke; segue com 63,00 ms., na lateral,
confrontando com a Chácara nº 14, da Quadra "D",
de propriedade dos Empreendimentos Imobiliários
Mourão de Paiva; segue com 27,00 ms., na linha dos
fundos, confrontando com a SERVIDÃO DE
PASSAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO),
que tem 2,00 ms., de largura até a Chácara de nº 25,
da Quadra "D", de propriedade dos
Empreendimentos Imobiliários Mourão de Paiva,
com frente para a rua "B", atual rua Pedro Gouveia
Horta; segue com 26,00 ms., ainda na linha dos
fundos, confrontando com a SERVIDÃO DE
PASSAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO),
que tem 2,00 ms., de largura até a linha que
confronta com a Chácara de nº 25, da Quadra "D",
de propriedade dos Empreendimentos Imobiliários
Mourão de Paiva, com frente para a rua "B", atual
rua Pedro Gouvea Horta; segue com 26,00 ms.,
ainda na linha dos fundos, confrontando com a
SERVIDÃO DE PASSAGEM (ÁGUAS PLUVIAIS
E ESGOTO), que tem 2,00 ms., de largura até a
linha que confronta com a Chácara de nº 25, da
Quadra "D", de propriedade dos Empreendimentos
Imobiliários Mourão de Paiva, com frente para a rua
"B", atual rua Pedro Gonçalves Horta, e, na outra
lateral com 56,00 ms., confrontando com a Chácara
nº 12, da Quadra "D", de propriedade dos
Empreendimentos Imobiliários Mourão de Paiva,

chegando assim ao ponto de início desta descrição.
Totalizando a Chácara: 2.266,00 ms2. É, pois, o
presente edital para citação de -
(EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
MOURÃO DE PAIVA LTDA, inscrito no CNPJ sob
o número 19.008.390/0001-74), bem como os réus
ausentes, incertos e não sabido, para querendo,
contestar a presente ação no prazo legal de quinze
(15) dias, sob pena de não o fazendo no referido
prazo, serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor em sua inicial. E, para
conhecimento de todos os interessados, é expedido o
presente edital, com o prazo de vinte (20) dias, que
se contará da data de sua publicação no órgão oficial
do Estado, indo afixado no Fórum, no lugar de
costume, de conformidade com a Lei vigente.
Cumpra-se:- Dado e passado nesta cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, aos trinta (30) dias do
mês de junho de 2020. Eu, (a) Antonio Eduardo
Loures, Oficial Judiciário. (a) Andréa Barra
Mathiasi, Escrivã. OAB/MG nº 147.138.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Justiça Gratuita. A
DOUTORA IVONE CAMPOS GUILARDUCCI
CERQUEIRA, Juíza de Direito da Vara de
Sucessões, Empresarial e Registros Públicos da
Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc. Faz saber que processado
regularmente perante o Juízo de Direito e Secretaria
da Vara de Sucessões, Empresarial e Registros
Públicos, uma ação de Usucapião nº
5014639-24.2018.8.13.0145 - (PJe), requerido por
José Carlos Lourenço e s/m Edilena Aparecida de
Oliveira Lourenço, referente ao (lote), situado na rua
Francisco Fontainha, 685, composto de: Imóvel
(lote), situado nesta cidade, na rua Francisco
Fontainha, 685, bairro Santo Antônio, assim
descrito: Com área de casa de 77,32 ms², tendo o
terreno 362,45 ms², medindo 11,00 metros de frente
para Rua Francisco Fontainha; 11,00 metros de
largura nos fundos, confrontando com Francisco
Ferreira da Silva Neto, Paulo Vitor Ferreira da Silva,
Marcos Henrique Ferreira da Silva e Patrícia da Luz
Ferreira, Eliane Ferreira da Silva Goulart e Vilmar
Moreira Goulart, Luciane Ferreira da Silva Ramos e
Edregis Alexandre Ramos, por fim, Natiele Lucia
dos Reis; 32,00 metros de um lado, confrontando
com José Marcelino Teixeira, e, 33,50 metros de
outro lado, confrontando com Marlene de Paiva
Ferreira da Silva e Francisco Paschoal Ferreira. Lote
com o seguinte perímetro: 33,50 ms. + 11,00 ms. +
32,00 ms. + 11,00 ms. É, pois, o presente edital para
citação de - (EDREGIS ALEXANDRE RAMOS),
bem como os réus ausentes, incertos e não sabido,
para querendo, contestar a presente ação no prazo
legal de quinze (15) dias, sob pena de não o fazendo
no referido prazo, serem presumidos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor em sua
inicial. E, para conhecimento de todos os
interessados, é expedido o presente edital, com o
prazo de vinte (20) dias, que se contará da data de
sua publicação no órgão oficial do Estado, indo
afixado no Fórum, no lugar de costume, de
conformidade com a Lei vigente. Cumpra-se:- Dado
e passado nesta cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais, aos dois (02) dias do mês de julho de
2020. Eu, (a) Antonio Eduardo Loures, Oficial
Judiciário. (a) Andréa Barra Mathiasi, Escrivã.
OAB/MG nº 92.118.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Justiça Gratuita. A
DOUTORA IVONE CAMPOS GUILARDUCCI
CERQUEIRA, Juíza de Direito da Vara de
Sucessões, Empresarial e Registros Públicos da
Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc. Faz saber que processado
regularmente perante o Juízo de Direito e Secretaria
da Vara de Sucessões, Empresarial e Registros
Públicos, uma ação de Usucapião nº
5007739-88.2019.8.13.0145 - (PJe), requerido por
Norma Guimarães Barbosa Silva contra Mendonça e

Bragagnolo Empreendimentos Imobiliários Ltda -
ME, referente ao (lote), situado na rua Manoel
Barbosa Leite, 320, composto de: Imóvel (lote),
situado nesta cidade, na rua Manoel Barbosa Leite,
320, Lote 19, Quadra "C", bairro São Geraldo, assim
descrito: Terreno com 255,15 ms2, sendo 113,55
ms2 de área construída. O lote por sua vez mede
10,00 ms., de frente parta a mencionada rua; 24,81
ms., pela direito, confrontando com Divina de
Fátima Garcia Nunes; 24,96 ms., pelo lado esquerdo,
confrontando com a Prefeitura Municipal der Juiz de
Fora, e, 10,89 ms., de fundos, sem confrontantes
diretos. Faz-se saber que os limites do terreno não se
encontram materializados em campo, sendo as
divisas informadas pelo requerente. Também foi
constatada uma parede de bloco de cimento, atuando
como contenção em visível estado de ruptura. É
necessária a demolição e estabilização do talude. É,
pois, o presente edital para citação dos réus ausentes,
incertos e não sabido, para querendo, contestar a
presente ação no prazo legal de quinze (15) dias, sob
pena de não o fazendo no referido prazo, serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor em sua inicial. E, para conhecimento de
todos os interessados, é expedido o presente edital,
com o prazo de vinte (20) dias, que se contará da
data de sua publicação no órgão oficial do Estado,
indo afixado no Fórum, no lugar de costume, de
conformidade com a Lei vigente. Cumpra-se:- Dado
e passado nesta cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais, aos dois (02) dias do mês de julho de
2020. Eu, (a) Antonio Eduardo Loures, Oficial
Judiciário. (a) Andréa Barra Mathiasi, Escrivã.
OAB/MG nº 138.204.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - Prazo de 20 dias - Justiça Gratuita.
A Doutora Ivone Campos Guilarducci Cerqueira,
Juíza de Direito da Vara de Sucessões, Empresarial e
de Registros Públicos da Comarca de Juiz de Fora,
Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. Faz
saber que processado regularmente perante o Juízo
de Direito e Secretaria da Vara de Sucessões,
Empresarial e Registros Públicos, uma ação de
Retificação de Registro Civil nº
5009189-32.2020.8.13.0145 - (PJe), sendo
requerente por Andreza Bastos de Oliveira Fantuzzi
e requeridos Atila de Souza Dias; Ubirajara de
Souza Dias; Ulysses Guimarães Dias Júnior e
Wellington de Souza Dias. É, pois, o presente edital
para intimação dos réus ausentes, incertos e não
sabido, para tomar conhecimento da presente ação,
e, querendo, no prazo de cinco (05) dias,
apresentarem impugnação ao pedido. E, para
conhecimento de todos os interessados, é expedido o
presente edital, com o prazo de vinte (20) dias, que
se contará da data de sua publicação no órgão oficial
do Estado, indo afixado no Fórum, no lugar de
costume, de conformidade com a Lei vigente.
Cumpra-se:- Dado e passado nesta cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, aos oito (08) dias do
mês de julho de 2020. Eu, (a) Antonio Eduardo
Loures, Oficial Judiciário. (a) Andrea Barra
Mathiasi, Escrivã. OAB/MG 127.128.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Justiça Gratuita. A
DOUTORA IVONE CAMPOS GUILARDUCCI
CERQUEIRA, Juíza de Direito da Vara de
Sucessões, Empresarial e Registros Públicos da
Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc. Faz saber que processado
regularmente perante o Juízo de Direito e Secretaria
da Vara de Sucessões, Empresarial e Registros
Públicos, uma ação de Usucapião nº
5003518-62.2019.8.13.0145 - (PJe), requerido por
Maria das Graças Fonseca da Silveira contra Espólio
de David Koch Torres; Waldir dos Santos e Geraldo
Pereira dos Santos, referente ao imóvel (lote),
situado na Av. Santa Luzia, 935, composto de:
Imóvel (lote), situado nesta cidade, na Av. Santa
Luzia, 935, Bairro Jardim Nossa Senhora da
Aparecida, assim descrito: Com área construída de
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211,96 ms2, com dois (02) pavimentos, sendo o
primeiro pavimento, com uma área construída de
110,50 mse, composto dor dez cômodos, os quais
são: uma (01) garagem; uma (01) sala; uma (01)
cozinha; duas (02) varandas; dois (02) banheiros e
três (03) quartos. O segundo pavimento, com uma
área construída de 101,46 ms2, composto por sete
cômodos, os quais: uma (01) varanda; dois (02)
banheiros e quatro (04) quartos. A segunda lage de
concreto e coiberta com telha galvanizada em
estrutura metálica. O lote possui uma área total de
260,00 ms2.,m com as seguintes medidas e
confrontações: 11,00 ms., de frente para a Av. Santa
Luzia; 26,00 ms., do lado esquerdo de quem da rua
olha, confrontando com Geraldo Pereira dos Santos;
26,00 ms., do lado direito de quem da rua olha,
confrontando com Walmir dos Santos, e, 9,00 ms.,
de fundos, confrontando com a rua Margarida da
Costa. É, pois, o presente edital parsa citação dos
réus ausentes, incertos e não sabido, para querendo,
contestar a presente ação no prazo legal de quinze
(15) dias, sob pena de não o fazendo no referido
prazo, serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor em sua inicial. E, para
conhecimento de todos os interessados, é expedido o
presente edital, com o prazo de vinte (20) dias, que
se contará da data de sua publicação no órgão oficial
do Estado, indo afixado no Fórum, no lugar de
costume, de conformidade com a Lei vigente.
Cumpra-se:- Dado e passado nesta cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, aos oito (08) dias do
mês de julho de 2020. Eu, (a) Antonio Eduardo
Loures, Oficial Judiciário. (a) Andréa Barra
Mathiasi, Escrivã. OAB/MG nº 178.999.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Justiça Gratuita. A
DOUTORA IVONE CAMPOS GUILARDUCCI
CERQUEIRA, Juíza de Direito da Vara de
Sucessões, Empresarial e Registros Públicos da
Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc. Faz saber que processado
regularmente perante o Juízo de Direito e Secretaria
da Vara de Sucessões, Empresarial e Registros
Públicos, uma ação de Usucapião nº
5002588-44.2019.8.13.0145 - (PJe), requerido por
Sebastião Nabor Cunha e s/m Maria das Dores
Nunes Cunha, referente ao imóvel (lote), situado na
rua Farias Brito, 17, composto de: Imóvel (lote),
situado nesta cidade, na rua Farias Brito, 17, Bairro
Fabrica, assim descrito: Terreno com 177,68 ms2.,
sendo 191,70 ms2 de área construída, em dois
pavimentos. O lote por sua vez mede 14,10 ms., de
frente para a rua Farias Brito; 13,15 ms., pela direita,
confrontando com José Manoel dos Santos e s/m
Sebastiana Francisca dos Santos; 13,70 ms., de
fundos, confrontando com o 10° Batalhão de
Infantaria, do Ministério do Exército; 12,45 ms.,
pela esquerda, confrontando com Walter Cézar
Catalão e s/m Therezinha da Costa Siqueira Catalão.
É, pois, o presente edital para citação dos réus
ausentes, incertos e não sabido, para querendo,
contestar a presente ação no prazo legal de quinze
(15) dias, sob pena de não o fazendo no referido
prazo, serem presumidos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor em sua inicial. E, para
conhecimento de todos os interessados, é expedido o
presente edital, com o prazo de vinte (20) dias, que
se contará da data de sua publicação no órgão oficial
do Estado, indo afixado no Fórum, no lugar de
costume, de conformidade com a Lei vigente.
Cumpra-se:- Dado e passado nesta cidade de Juiz de
Fora, Estado de Minas Gerais, aos dez (10) dias do
mês de julho de 2020. Eu, (a) Antonio Eduardo
Loures, Oficial Judiciário. (a) Andréa Barra
Mathiasi, Escrivã. OAB/MG nº 117.757.

COMARCA DE JUIZ DE FORA - EDITAL DE
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Justiça Gratuita. A
DOUTORA IVONE CAMPOS GUILARDUCCI
CERQUEIRA, Juíza de Direito da Vara de
Sucessões, Empresarial e Registros Públicos da
Comarca de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,

na forma da Lei, etc. Faz saber que processado
regularmente perante o Juízo de Direito e Secretaria
da Vara de Sucessões, Empresarial e Registros
Públicos, uma ação de Usucapião nº
5017199-36.2018.8.13.0145 - (PJe), requerido por
José Luiz Lacerda e s/m Myrian Tereza Mockdece
Lacerda contra Christovam Antônio Nunes Filho e
s/m Sergina de Castro Macedo Nunes, referente ao
imóvel (lote), situado na rua Melo Franco, 71, Lote
nº 06, composto de: Imóvel (lote), situado nesta
cidade, na rua Melo Franco, 71, Lote nº 06, Bairro
São Mateus, assim descrito: Mede na totalidade 7,90
ms., de frente para a passagem na Travessa Xisto
Castor, e, 9,70 ms., de fundos, confrontando com
sucessores de Antonio Raimundo Nunes, José
Henrique Nunes e Lucia Dias de Souza Nunes, da
moradia número 02, construída sob o lote número
06. Mede 9,60 ms., do lado direito, confrontando
com Christovam Antônio Nunes Filho e Sergina de
Castro Macedo Nunes, e, 9,20 ms., do lado
esquerdo, confrontando com os próprios requerentes
José Luiz Lacerda e Myrian Tereza Mockdece
Lacerda. O terreno dista 81,00 ms., da curva de
concordância formada pela rua Melo Franco e
Travessa Xisto Castro. No lote de nº 06, plano, foi
edificada benfeitoria com um pavimento e divisões
próprias para uma escoila de atividades físicas
(dança e natação), totalizando 81,90 ms2. É, pois, o
presente edital para citação dos réus ausentes,
incertos e não sabido, para querendo, contestar a
presente ação no prazo legal de quinze (15) dias, sob
pena de não o fazendo no referido prazo, serem
presumidos como verdadeiros os fatos articulados
pelo autor em sua inicial. E, para conhecimento de
todos os interessados, é expedido o presente edital,
com o prazo de vinte (20) dias, que se contará da
data de sua publicação no órgão oficial do Estado,
indo afixado no Fórum, no lugar de costume, de
conformidade com a Lei vigente. Cumpra-se:- Dado
e passado nesta cidade de Juiz de Fora, Estado de
Minas Gerais, aos dezessete (17) dias do mês de
julho de 2020. Eu, (a) Antonio Eduardo Loures,
Oficial Judiciário. (a) Andréa Barra Mathiasi,
Escrivã. OAB/MG nº 114.229.

LAJINHA

COMARCA DE LAJINHA-MG - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS. JUSTIÇA
GRATUITA. O Dr. Felipe Zanotto, MM. Juiz de
Direito da Comarca de Lajinha-MG, na forma da lei
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo tem andamento o processo nº.
0377.15.001.869-7, movido pela Justiça Pública
contra: Natanael de Jesus, brasileiro, lavrador, em
união estável, sexo masculino, natural de Ibatiba-ES,
nascido aos 02/03/1973, filho de Maria Felomena de
Jesus e N/I, residente no Córrego Aldeia, nº 00,
bairro Zona Rural, Lajinha-MG, qual foi vítima
Patrícia Furtado de Souza, denunciado pelo
Promotor de Justiça, como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º do Código Penal na forma do artigo
7º, I, da Lei 11.340/06, mandou na melhor forma de
direito, expedir o presente edital, pelo qual intima a
vítima para tomar conhecimento da R. Sentença
prolatada nos autos supramencionados em
19/02/2019, no qual fora absolvido conforme artigo
148, §1º, III e V, e artigo 148, §1º, III e IV, e artigo
147, do CPB, na forma do artigo 386, VII, do CPP.
E, para conhecimento de todos será este publicado
na Imprensa Oficial deste Estado, e no saguão do
Fórum desta Cidade e Comarca de Lajinha-MG,
onde será afixado. Aos 03 de outubro de 2019. Eu,
(a), Paulo Hubner de Freitas, Oficial de apoio
Judicial D, que o digitei e subscrevi. Juiz de Direito,
(a), Dr. Felipe Zanotto.

MACHADO

Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Machado/MG - Assistência Judiciária - Edital de
Citação - Edital de citação com prazo de 20 (vinte

dias). O Dr. Claudio Hesketh, Juiz de Direito da 1ª
Vara da Comarca de Machado, Estado de Minas
Gerais, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos
quantos virem o presente edital, ou dele
conhecimento tiverem, que perante esta secretaria
judicial, se processa a AÇÃO DE TUTELA E
GUARDA DE MENOR - Processo n.º
0009550-15.2019.8.13.0390, requerido por ANA
LÚCIA DA SILVA CARVALHO em face de
SÍLVIA HELENA VIANA e FLANILTON
RODRIGUES PEREIRA e envolvendo interesse da
criança G.C.V.. Serve o presente para citar
FLANILTON RODRIGUES PEREIRA, residente
em lugar incerto e não sabido, para os termos da
presente ação, a fim de se manifestar e requerer as
provas cabíveis, no prazo de 15 dias, conforme
dispõe o art. 135 do CPC, sendo que, em caso de
revelia, ser-lhe-á nomeado(a) curador(a) especial. E
para que chegue ao conhecimento de todos e
ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o
presente edital, que será publicado, pela imprensa
local e oficial, e afixado no local de costume, na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Machado MG, aos vinte e nove dias do
mês de julho de 2020. Eu, Maria Gorete Tavares,
Gerente de Secretaria que digitei subscrevo, por
ordem do MM. Juiz de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

1ª VARA CÍVEL - COMARCA DE MACHADO -
JUSTIÇA PÚBLICA - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de
30 dias - PROCESSO Nº
5001877-80.2019.8.13.0390 - AÇÃO DE
USUCAPIÃO - Requerido por GENESIO
RODRIGUES FERNANDES. O Dr. CLAUDIO
HESKETH, MM. Juiz de Direito, em pleno
exercício do cargo, na forma da lei etc. FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que, tramita perante esta Vara
a ação mencionada, cuja pretensão se refere ao
Usucapião do imóvel situado à Rua Dr. João de
Souza Moreira, 18, Bairro Nova Machado, com àrea
total de 200.00 metros quadrados. Expediu-se o
presente edital para citar terceiros interessados e
cônjuges, se casados forem, e seus herdeiros,
incertos, desconhecidos, bem como eventuais
interessados, respectivos cônjuges / herdeiros /
sucessores, os ausentes para todos os termos e atos
da ação proposta, ciente de que caso não contestada
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do
final do prazo deste edital, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelos autores,
nos termos do Art. 256 e 344 do CPC. Pelo que se
expediu o presente edital que será publicado e
afixado em local de costume. Machado/MG, 29 de
Julho de 2020. Eu, Maria Gorete Tavares, Gerente
de Secretaria, expedi o presente edital, por ordem do
MM. Juiz de Direito.

Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de
Machado/MG - Justiça Gratuita - Edital de Citação -
Edital de Citação com prazo de vinte dias. O Dr.
Claudio Hesketh, Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Machado, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o
presente edital, ou dele conhecimento tiverem, que
perante esta secretaria judicial, se processa uma
Ação Revisional de Alimentos com Pedido de Tutela
Antecipada, Processo n.
5000418-43.2019.8.13.0390, autor DAVID
SANTOS DE CARVALHO em face de J. O. D. S,
menor, impúbere, representado por sua genitora
SONIA HELUSE DA SILVA, brasileira, estado
civil ignorado, profissão ignorada. Serve o presente
para CITAR os réus, com endereço em lugar incerto
e não sabido, para que querendo oferecer
CONTESTAÇÃO, em 15 (quinze) dias, sob pena de
revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos
e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o
presente edital, que será publicado, pela imprensa
local e oficial, e afixado no local de costume, na
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forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Machado MG, aos vinte e nove dias do
mês de julho de 2020. Eu, Maria Gorete Tavares,
Gerente da Secretaria, expedi o presente edital, por
ordem do MM. Juiz de Direito.

MARIANA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MARIANA-MG. EDITAL DE
CITAÇÃO. PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS). A
Dra. Cirlaine Maria Guimarães, MM. Juíza de
Direito da 1ª Vara desta Comarca de Mariana,
Estado de Minas Gerais, em pleno exercício do seu
cargo e na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos
quanto o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que tramita por este Juízo e Secretaria da 1ª
Vara, aos termos de uma AÇÃO
DEMARCATÓRIA, cuja divisa a ser demarcada na
ação de nº 5002083-64.2019.8.13.0400, é o limite
entre o imóvel de matrícula nº 5.660 de propriedade
ou outros direitos dos réus JOAO PADULA,LEONI
MARIA DE CARVALHO, MARLENE MARIA DE
FREITA PADULA, JAQUELINE SERVA DOS
REIS, ROGERIO ALVARO DOS REIS, ADILSON
SILVEIRA MARTINS, LAUDAINHA EFIGENIA
DA CONCEICAO PINTO, MARIA DA
CONCEICAO MACHADO MARTINS, NAIR DA
CONCEIÇÃO CARVALHO, JOSÉ ANGELO
MALTA, ANGELA MARIA MALTA,
DULCINEIA MALTA, VERÔNICA MALTA,
EFIGENIO FERREIRA PINTO, RAIMUNDO
PAULINO DA CONCEICAO, GERALDA
NONATA DA CONCEIÇÃO, ANTÔNIO
NONATO DA CONCEIÇÃO, MARIA NONATO
DA CONCEIÇÃO, e o imóvel de matrícula nº
2.593, de propriedade do autor, RAYMUNDO
NONATO NETTO, que, conforme inicial, é
caracterizado pelas seguintes descrições:
"Constituído de um lote, com área de
5.592,00m²(cinco mil quinhentos e noventa e dois
metros quadrados), mais ou menos, , tendo 23,30
metros de frente por 240 metros de fundo, à Rua
João Batista, na Vila Passagem de Mariana,
Município e Comarca de Mariana, adquirido de
Alfredo Nunes Colares, em 13/02/1915, dentro das
seguintes divisas: pela frente, com a Rua João
Batista; pelo lado direito, com Terezinha Nonato dos
Santos, outrora sucessores de Elisa Rodrigues da
Silva e João Nonato Batista; pelos fundos com o
Ribeirão do Carmo; e pelo lado esquerdo, com Elisa
Nonato da Conceição", e, pelo presente, CITA, por
todos os termos da presente ação, terceiros incertos e
desconhecidos, nos termos do parágrafo único do
art. 576 c/c art. 259, III, ambos do NCPC, para,
querendo, contestar a presente ação no prazo de 15
(quinze) dias, ficando advertido de que, não sendo
contestada a ação presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor. E para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente que será publicado no Órgão
Oficial do Estado e afixado no lugar de costume.
Dado e passado nesta Cidade de Mariana, MG, aos
22 de julho de 2020. Eu, Fernanda de Oliveira
Isidoro Maia, Gerente de Secretaria, o fiz digitar.(a)
Cirlaine Maria Guimarães, Juíza de Direito.

MATEUS LEME

COMARCA DE MATEUS LEME MG. 0407 09
021509-3. 1ª Vara. Edital de Citação e Penhora com
o prazo de 40 dias. A Dra. Karina Veloso Gangana
Tanure. Juíza de Direito da 1ª Vara desta Comarca
de Mateus Leme-MG, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, especialmente que fica
citado EDER DIAS BARROS, CPF:
068.846.696-67, para pagamento do débito alimentar
no prazo de três dias no valor de R$ 5465,60 (cinco
mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta
centavos), provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão e

protesto do pronunciamento judicial, nos termos do
artigo 528 do CPC. Tudo conforme processo de nº
0407 09 021509-3, ação de Execução de Alimentos,
requerida por E.D.B. Cumpra-se. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 29.07.2020. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, Escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MMa Juiza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure.

COMARCA DE MATEUS LEME-MG.
40717001891-2. 1ª Vara. Edital de Citação com o
prazo de 20 dias. A Dra. Karina Veloso Gangana
Tanure. Juíza de Direito desta Comarca de Mateus
Leme MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, terceiros interessados e
especialmente MIRIENE JARDIM DA SILVA,
nascida em 17/03/1987, filha de Rosangela
Francisca da Silva e Jose Jardim dos Santos, com
endereço incerto e não sabido, para citá-lo (a) da
ação de DESTITUIÇÃO DE PODER FAMILIAR
processo Nº 40717001891-2, requerida por
Rosangela Costa Teixeira da Silva e Giordane
Teixeira da Silva, para querendo contestar no prazo
legal (15 dias). Não sendo contestada,
presumir-se-ão, aceitos como verdadeiros os fatos
articulados na inicial, art. 344 do CPC. Cumpra-se.
Dado e passado nesta cidade de Mateus Leme, aos
29 de julho de 2020. Eu, Jorge Fares de Oliveira,
Escrivão Judicial, o digitei, subscrevi e o assino. O
MM Juiz de Direito, Dra. Karina Veloso Gangana
Tanure.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5000375-21.2020.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de ADILSON MACHADO DE
MATTOS, brasileiro, solteiro, aposentado, CPF
055.512.346-49 RG M-523285, residente na Rua
Estrada Velha, 405, Bairro Vila Maria Regina,
Juatuba/MG, foi requerido ação de usucapião.
Processo nº 5000375-21.2020.8.13.0407, do
seguinte imóvel: aréa de 888,00m², localizado na
estrada velha, bairro Vila Maria Regina, Juatuba,
CEP 35.675-000, com limites e confrontações, tendo
o prazo de 15 dias para contestação, ficando ciente,
de que não sendo contestada a ação se presumirão
como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Nada
mais. E para que ninguém alegue ignorância,
mandou que fosse publicado o presente na forma
usual. Dado e passado nesta cidade de Mateus Leme,
aos 29/07/20. Eu, Jorge Fares de Oliveira, escrivão
Judicial, o digitei, subscrevi e o assino. A MM Juíza
de Direito. Dra. Karina Veloso Gangana Tanure.
vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5000672-28.2020.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de CARLOS ROBERTO DE
PINHO SILVA, brasileiro, autônomo, solteiro
(convivente), portador do RG MG-15.503.414
SSP/MG, inscrito sob CPF de n. 089.375.096-44; e
sua companheira FLAVIANE NUNES PEREIRA,
brasileira, solteira (convivente), do lar, inscrita sob
CPF de n. 139.003.246-97, residentes e domiciliados
na Praça São José, n. 55, Distrito de Serra Azul,
MG, foi requerido ação de usucapião. Processo nº
5000672-28.2020.8.13.0407, do seguinte imóvel:

aréa de terreno com 2,47 ha (dois, vírgula, quarenta
e sete hectares), situada no local denominado
"Freitas", Distrito de Serra Azul, Município de
Mateus Leme, MG. , com limites e confrontações,
tendo o prazo de 15 dias para contestação, ficando
ciente, de que não sendo contestada a ação se
presumirão como verdadeiros os fatos narrados na
inicial. Nada mais. E para que ninguém alegue
ignorância, mandou que fosse publicado o presente
na forma usual. Dado e passado nesta cidade de
Mateus Leme, aos 29/07/20. Eu, Jorge Fares de
Oliveira, escrivão Judicial, o digitei, subscrevi e o
assino. A MM Juíza de Direito. Dra. Karina Veloso
Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5001883-36.2019.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de MANOEL DE LUZ
SANTANA, Filho de Profírio Rodrigues Santana e
Maria Custódia de Jesus, brasileiro, solteiro,
pedreiro, portador da cédula de identidade nº M-
2.352.817 - SSP/MG, inscrito no CPF sob nº
425.705.226-00 e WANDERLÉIA PATROCÍNIO
AMARO, filha de José Carlos Amaro e Marlene
Patrocínio Amaro, brasileira, solteira, ajudante de
cozinha, portadora da cédula de identidade nº MG-
9.305.271- SSP/MG, inscrita no CPF sob nº
064.288.976-79, residentes e domiciliados na Rua
Antonio Batista Duarte, nº 90, Bairro Cidade Nova
II, CEP- 35675.000, Juatuba/MG , foi requerido
ação de usucapião. Processo nº
5001883-36.2019.8.13.0407, do seguinte imóvel:
lote nº 113 (cento e treze), com a área de 300,00 m²,
(trezentos metros) quadrados, da quadra 46
(quarenta e seis), na Rua Antonio Batista Duarte, nº
90, situado no Bairro Cidade Nova II, em
Juatuba/MG, com limites e confrontações, tendo o
prazo de 15 dias para contestação, ficando ciente, de
que não sendo contestada a ação se presumirão
como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Nada
mais. E para que ninguém alegue ignorância,
mandou que fosse publicado o presente na forma
usual. Dado e passado nesta cidade de Mateus Leme,
aos 29/07/20. Eu, Jorge Fares de Oliveira, escrivão
Judicial, o digitei, subscrevi e o assino. A MM Juíza
de Direito. Dra. Karina Veloso Gangana Tanure.
vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5001086-60.2019.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de MARIA DUARTE
CARVALHO, brasileira, viúva, inscritano CPF sob
o nº026.367.066-07,portadoradoRG.
MG-7041449SSP/MG, filhadeGeraldo Duarte
Carvalho e Carmelita Rosa da Silva, residente e
domiciliadana Rua 4, nº 441, Bairro Bom Jesus,
Mateus Leme/MG, CEP 35.670-000, foi requerido
ação de usucapião. Processo nº
5001086-60.2019.8.13.0407, do seguinte imóvel:
lote de terreno de n° 13(treze), da quadra 08(oito),
situado no BairroTiradentes, na cidade de Mateus
Leme/MG, com área total de 360,00 m² (trezentos e
sessenta metros quadrados), com limites e
confrontações, tendo o prazo de 15 dias para
contestação, ficando ciente, de que não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Nada mais. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
publicado o presente na forma usual. Dado e passado
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nesta cidade de Mateus Leme, aos 29/07/20. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5000268-11.2019.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de ELIEL LUIZ DA SILVA,
brasileiro, maior,portador do RG sob o nº 11611143
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 052. 101. 176-00,
filho de José Luiz da Silva e Maria Antônia da Silva,
em união estável comIVANETE DE QUEIROZ
RODRIGUES, brasileira, maior, portadora do RG
sob o nº 7332126 SSP/MG, inscrita no CPF nº
952.640.006-20, filha José Rodrigues Filho e
Terezinha de Queiroz Rodrigues, ambos residentes e
domiciliados a ruaquatorze, nº 120, BairroJardim
Baviera, Juatuba, CEP. 35.675-000, foi requerido
ação de usucapião. Processo nº
5000268-11.2019.8.13.0407, do seguinte imóvel:
imóveis 29 e 30 da quadra 21, constituído área
totalde 707,25m², situado a rua quatorze,
bairroJardins da Baviera, Juatuba/MG, com limites e
confrontações, tendo o prazo de 15 dias para
contestação, ficando ciente, de que não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Nada mais. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
publicado o presente na forma usual. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 29/07/20. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5000507-15.2019.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de ANTONIO VALTINO DA
SILVA, brasileiro, profissão não declarada, portador
da C.I. MG-241144, CPF. 161.680.206-59,
residentes e domiciliados na Rua Sarzedo nº481,
Bairro Betim Industrial-Betim-MG,
CEP.:32.670-458, foi requerido ação de usucapião.
Processo nº 5000507-15.2019.8.13.0407, do
seguinte imóvel: lote 13 da quadra 01, do Bairro
Coqueiral, Mateus Leme/Minas Gerais, tendo a
metragens de 300,00 metros quadrados, com limites
e confrontações, tendo o prazo de 15 dias para
contestação, ficando ciente, de que não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Nada mais. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
publicado o presente na forma usual. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 29/07/20. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
55000308-56.2020.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de WAGNER GONÇALVES
LEITE, brasileiro, divorciado, operador de
máquinas, portadorda Carteira de Identidade nº MG

4.517.751, expedita pela SSPMG e doCPF nº
680.327.496-91, residente e domiciliado à Rua do
Garimpo, nº 280,apto 301, bloco 06, Bairro Vila
Oeste, Belo Horizonte-MG, CEP30.532-097 , foi
requerido ação de usucapião. Processo nº
5000308-56.2020.8.13.0407, do seguinte imóvel:
lote de terreno de nº 09 (nove) da quadra14
(quatorze), situado na Rua România, bairro Jardim
das Mangabeiras, Mateus Leme-MG, com área de
361,20 m2 (trezentos sessenta e um metros e vinte
centímetros), com limites e confrontações, tendo o
prazo de 15 dias para contestação, ficando ciente, de
que não sendo contestada a ação se presumirão
como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Nada
mais. E para que ninguém alegue ignorância,
mandou que fosse publicado o presente na forma
usual. Dado e passado nesta cidade de Mateus Leme,
aos 29/07/20. Eu, Jorge Fares de Oliveira, escrivão
Judicial, o digitei, subscrevi e o assino. A MM Juíza
de Direito. Dra. Karina Veloso Gangana Tanure.
vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
55000308-56.2020.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de DÉBORA CRISTIANE
PEREIRA OLIVEIRA, brasileira, convivente,
maior, do lar, inscrita no CPF nº.
104.948.666-83,portadora da carteira deidentidade
MG-10.044.218residente e domiciliada na rua Rio
Negro nº32,Bairro Imperatriz, Mateus Leme, foi
requerido ação de usucapião. Processo nº
55000308-56.2020.8.13.0407, do seguinte imóvel:
lote de terreno número 04 (quatro) da quadra 17
(dezessete) com área de 360,00 m2 (trezentos e
sessenta metros quadrados), localizado na rua Rio
Negro nº32 Bairro Imperatriz, Mateus Leme, com
limites e confrontações, tendo o prazo de 15 dias
para contestação, ficando ciente, de que não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Nada mais. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
publicado o presente na forma usual. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 29/07/20. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5001818-41.2019.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de SUSEFANIA
BATISTA,brasileira, solteira, confeiteira, portadora
do RG nº MG-8.930.661, CPF nº 013.472.946-35,
residente e domiciliada à Rua Rio de Janeiro, nº 30,
Coqueiro Verde, Juatuba/MG, Cep: 35.675-000, foi
requerido ação de usucapião. Processo nº
5001818-41.2019.8.13.0407, do seguinte imóvel:
imóvel de matrícula nº 25.685, lotenº 01da quadranº
12, situado no bairro Residencial Coqueiro Verde,
no município de Juatuba/MG, com área de 300,00
m2, com limites e confrontações, tendo o prazo de
15 dias para contestação, ficando ciente, de que não
sendo contestada a ação se presumirão como
verdadeiros os fatos narrados na inicial. Nada mais.
E para que ninguém alegue ignorância, mandou que
fosse publicado o presente na forma usual. Dado e
passado nesta cidade de Mateus Leme, aos 29/07/20.
Eu, Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o
digitei, subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito.
Dra. Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

COMARCA DE MATEUS LEME MG.
5001485-89.2019.8.13.0407 - 1ª Vara. Edital de
citação com o prazo de 40 (quarenta) dias. A Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. Juíza de Direito da
1ª Vara da Comarca de Mateus Leme MG, na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente,
terceiros interessados, incertos, seus herdeiros e
sucessores, com endereço incerto e não sabido, a
saber, que por parte de APARECIDA MIRANDA
,brasileira, solteira, autônoma, portadora do RG nº
MG-8565173, CPF nº 037.637.338-98, residente e
domiciliada à Alameda Pequizeiros, nº 13G,
Condomínio Rancho Grande, Mateus Leme/MG,
Cep: 35.670-000, foi requerido ação de usucapião.
Processo nº 5001485-89.2019.8.13.0407, do
seguinte imóvel: lote 11, quadra 35, bairro planalto,
Mateus Leme, com 360m², com limites e
confrontações, tendo o prazo de 15 dias para
contestação, ficando ciente, de que não sendo
contestada a ação se presumirão como verdadeiros
os fatos narrados na inicial. Nada mais. E para que
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse
publicado o presente na forma usual. Dado e passado
nesta cidade de Mateus Leme, aos 29/07/20. Eu,
Jorge Fares de Oliveira, escrivão Judicial, o digitei,
subscrevi e o assino. A MM Juíza de Direito. Dra.
Karina Veloso Gangana Tanure. vlc/sj.

MONTE CARMELO

COMARCA DE MONTE CARMELO - EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
EXPEDIENTE JUDICIÁRIO - ARTIGO 8.º,
INCISO IV, LEI 6.830/80. O DR JOÃO MARCOS
LUCHESI. MM. Juiz de Direito desta Comarca de
Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, na forma
da Lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que por
este Juízo e Secretaria tramitam os autos da AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL, processo nº 0431 04
015970-6, que a FAZENDA PÚBLICA FEDERAL
move em desfavor de DROGARIA ECONÔMICA
DE MONTE CARMELO, inscrita no CNPJ sob o nº
03174997/0001-94, no valor inicial de R$38.784,74
(trinta e oito mil,setecentos e oitenta e quatro reais e
setenta e quatro centavos). E constando dos autos
que atualmente os representantes legais da
DROGARIA ECONÔMICA DE MONTE
CARMELO, inscrita no CNPJ sob o nº
03174997/0001-94, srs. MARCELO MUNDIM
CAMPOS, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
095.768.256-52 e JALES NAVES CAMPOS,
brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 578.978.166-72
encontram-se em lugar incerto e não sabido, é o
presente edital para CITÁ-LOS, para que tomem
conhecimento da presente execução e para que
paguem o débito acima, no prazo de CINCO (05)
DIAS, ficando cientificados de que não o fazendo
nesse prazo, será procedida a penhora e/ou arresto
em bens de sua propriedade, ficando cientificados
ainda de que poderão embargar a ação querendo, no
prazo de 30 (TRINTA) DIAS. E para conhecimento
de todos, especialmente os representantes legais da
DROGARIA ECONÔMICA DE MONTE
CARMELO, inscrita no CNPJ sob o nº
03174997/0001-94, srs. MARCELO MUNDIM
CAMPOS, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
095.768.256-52 e JALES NAVES CAMPOS,
brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 578.978.166-72
mandou expedir-se o presente edital que será afixado
no local de costume e publicado na forma da Lei.
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de
Monte Carmelo-MG, aos vinte e nove (29) dias do
mês de julho do ano de dois mil e vinte (2020).
JOÃO MARCOS LUCHESI - Juiz de Direito.

COMARCA DE MONTE CARMELO - JUSTIÇA
GRATUITA- SECRETARIA DO JUÍZO DA 1ª
VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
NOVENTA (90) DIAS. SAIBAM todos que por este
Juízo e Secretaria tramitam os autos do PROCESSO
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CRIME nº 0431 18 005319-8, onde figura como
autora A JUSTIÇA PÚBLICA, como réus TIAGO
VINICIUS DURAES RIBEIRO SANTOS E
EWERTON IKARO SILVA MONTEIRO,
denunciados por crime previsto no artigo 157 §2º,
inciso II e §2ºA, inciso I e art. 157 §2º inciso II e
§2ºA inciso I c/c art. 14, inc. II todos do CPB, tendo
sido os réus condenados à pena de 06(SEIS) ANOS
E 02(DOIS) MESES E 20(VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, sentença
proferida em 19 de agosto de 2019. E constando nos
autos que a vítima JOSÉ DOS REIS, encontra-se
atualmente em lugar incerto e não sabido, é o
presente para INTIMÁ-LA a comparecer perante
este Juízo, na Secretaria do Juízo, no prazo acima
citado, para tomar conhecimento da sentença em
seus termos legais, agindo-se com as formalidades
legais e de direito. DADO E PASSADO nesta
cidade e comarca de Monte Carmelo, ao vinte e
oito(28) dia do mês de julho de 2020. Eu,
PATRICIA PERES DE ALCÂNTARA IZAC,
Oficial de Apoio Judicial, o digitei.
TAINÁ SILVEIRA CRUVINEL- Juíza de Direito
da 1ª Vara.

COMARCA DE MONTE CARMELO - JUSTIÇA
GRATUITA- SECRETARIA DO JUÍZO DA 1ª
VARA. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
NOVENTA (90) DIAS. SAIBAM todos que por este
Juízo e Secretaria tramita os autos do PROCESSO
CRIME nº 0431 15 005044-8, onde figura como
autora A JUSTIÇA PÚBLICA, como réus JOSÉ
HENRIQUE DA CUNHA E OUTROS, e constando
que o réu VITOR SILVA ALVES, brasileiro, natural
de Patrocínio/MG, nascido aos 01/02/1995, filho de
Cremilda dos Anjos da Silva e Valdetino Alves
Mundim, se encontra atualmente em local incerto e
não sabido, tendo sido o réu denunciado por crime
previsto no artigo 33, caput c/c art. 35 da Lei
11343/2006, e condenado à pena de CINCO(05)
ANOS E 10(DEZ)MESES DE DETENÇÃO E
583(QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS
MULTA, EM REGIME FECHADO, sentença
proferida em 24 de agosto de 2017. E constando nos
autos que o réu VITOR SILVA ALVES encontra-se
atualmente em lugar incerto e não sabido, é o
presente para INTIMÁ-LO a comparecerem perante
este Juízo, na Secretaria do Juízo, no prazo acima
citado, para tomar conhecimento da sentença e para
serem advertidos do prazo para recurso, caso queira
dela apelar, e não comparecendo, terá como
intimado da sentença em seus termos legais,
agindo-se com as formalidades legais e de direito.
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de
Monte Carmelo, aos vinte e oito(28) dias do mês de
julho de 2020. Eu, PATRÍCIA PERES DE
ALCÂNTARA IZAC Escrivã Judicial Substituta, o
subscrevo.
TAINÁ SILVEIRA CRUVINEL- Juíza de Direito
da 1ª Vara.

MONTE SANTO DE MINAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE TRINTA
(30) DIAS. O DOUTOR ANGELO DE ALMEIDA,
Juiz de Direito e Diretor do Foro desta cidade e
Comarca de Monte Santo de Minas, Estado de
Minas Gerais, República Federativa do Brasil, etc.
FAZ SABER a todos quantos este edital vierem ou
dele conhecimento tiverem, expedido através do
processo n° 0432 18 000803-4 de INTERDIÇÃO,
requerida por ROSANGELA APARECIDA DE
FREITAS VARGAS e outro(s) em face de
GABRIEL DE FREITAS VARGAS, conforme
sentença de fls. 53/55, prolatada em 16 de dezembro
de 2019, foi decretado a interdição de GABRIEL DE
FREITAS VARGAS, brasileiro, solteiro, RG n°
MG-17.159.631-SSP/MG e CPF n° 013.376.336-66,
filho de Felicio Manuel Vargas e de Rosangela
Aparecida de Freitas Vargas, nascido em
20/09/1997, natural de Monte Santo de Minas/ MG,
com endereço na Rua Cinco, n° 141, jardim São
Mateus, nesta cidade e Comarca, por incapacidade

civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da
vida civil, nomeando-lhe curador, com poderes de
representação, os requerentes ROSANGELA
APARECIDA DE FREITAS VARGAS, brasileira,
casada, RG n° 22.577.6894-4 SSP/SP e CPF n°
146.242.958-03, filha de Aristides Peixoto de Freitas
e de Anna Antonia Vargas de Freitas, nascida aos
02/05/1972, e FELÍCIO MANUEL VARGAS,
brasileiro casado, RG n° 22.814.143-6 SSP/SP e
CPF n° 647.361.846-00, filho de Luiza Vargas,
nascido aos 06/02/1968, ambos com endereço na
Rua Cinco, n° 141, jardim São Mateus, nesta cidade
e Comarca, que deverão prestar o compromisso de
bem e fielmente desempenharem o encargo, na
forma da lei, bem como de promoverem tratamento
adequado ao curatelado, e assim, nos termos do
artigo 755, §3° do NCPC, a sentença de fls. 53/55,
prolatada e, 16 de dezembro de 2019, será publicada
no intervalo de 10 em 10 dias no DJe do TJMG,
num total de 3 vezes, sendo esta a 3a publicação.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Monte
Santo de Minas, envio a presente para publicação
aos 29 de julho de 2020 - A GERENTE DA
SECRETARIA AD HOC: (a) NAIMARA
FIGUEIREDO VEIGA: O JUIZ DE DIREITO: (a)
ANGELO DE ALMEIDA

MONTES CLAROS

COMARCA DE MONTES CLAROS - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. A
Exmª. Srª. Drª. ROZANA SILQUEIRA PAIXÃO,
MM. Juíza de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública
e de Falências da Comarca de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, na forma da lei, etc... FAZ SABER
ao executado MODA LL LTDA, CNPJ nº
02.994605/0001-70 atualmente, em lugar incerto e
não sabido, que por este juízo e secretaria tramitam
os termos da Execução Fiscal, processo nº
0433.12.003552-5, que lhe move o Estado de Minas
Gerais. Pelo presente, INTIMA-O, para tomar
ciência da constrição via sistema BacenJud, no valor
de R$ 2.646,12 (dois mil, seiscentos e quarenta e
seis reais e doze centavos), efetivada em conta
bancária de sua titularidade, e, querendo, arguir
alguma das matérias elencadas no artigo 854, § 3º do
CPC, em cinco dias. Para que no futuro ninguém
possa alegar ignorância a MM ª Juíza mandou
expedir o presente edital que será publicado na
forma da lei e afixada cópia no átrio do Fórum local,
situado na rua Raimundo Penalva, nº 70 - Vila
Guilhermina. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2020
(dois mil e vinte). Eu,Marilene Silva Ribeiro Vieira,
escrivã judicial, o digitei e subscrevo Rozana
Silqueira Paixão, Juíza de Direito. Procurador
Estadual Dr. David Pereira de Sousa - OAB/MG Nº
142.686.

COMARCA DE MONTES CLAROS - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE QUARENTA (40) DIAS.
O Exmª. Srª. Drª. ROZANA SILQUEIRA PAIXÃO,
MMª Juíza de Direito da 1ª VARA EMPRESARIAL
E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
MONTES CLAROS, ESTADO DE MINAS
GERAIS, na forma da lei, etc...Pelo presente Edital,
faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem que por este Juízo e
Secretaria, processam os termos e atos da ação de
EXECUÇÃO FISCAL, tombada sob o
n°0433.16.009461-4, movida pela FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS, CITA, pelo presente, CRIAÇÃO
AGROPECUÁRIA LTDA, inscrito(a) no CPF/CNPJ
sob o nº 25.216.383/0001-60, atualmente em lugar
incerto e não sabido para, no prazo de (05) cinco
dias, contados depois de decorrido o prazo deste
edital, efetuar o pagamento do débito no valor
correspondente a R$ 29.062,39 (vinte e nove mil,
sessenta e dois reais e trinta e nove centavos),
atualizado até 05/12/2018, mais despesas legais
acrescidas ou nomear bens à penhora no mesmo

prazo, para garantia garantia do débito relativo à
Dívida Ativa PTA/CDA's n°397/2016. Caso não o
faça, decorrido o prazo assinado, ser-lhe-ão
penhorados ou arrestados tantos bens quantos
bastem para garantia do crédito executado, ficando
ainda cientificado de que têm o prazo de 30 (trinta)
dias para, querendo, oferecer embargos. Advirta-se
que o seu não comparecimento implicará na
nomeação de curador especial. E, para que no futuro
não alegue ignorância, a MMª. Juíza mandou
expedir o presente edital que será publicado na
forma da lei e afixada cópia no átrio do Fórum local,
situado na rua Raimundo Penalva, nº 70 - Vila
Guilhermina. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
aos 28 (vinte e oito) dias do mês de julho de 2020
(dois mil vinte). Eu, Marilene Silva Ribeiro Vieira,
Escrivã Judicial, o digitei e subscrevo.Rozana
Silqueira Paixão, Juíza de Direito. Dr. Raul Alencar
Soares Fonseca - Procurador Municipal - OAB/MG
Nº 173.161.

COMARCA DE MONTES CLAROS/MG -
SECRETARIA DA VARA DA INFÂNCIA E
JUVENTUDE. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO:
30 (trinta) dias. O Exmo. Dr Eliseu Silva Leite
Fonseca, MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e
Juventude, desta Comarca de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, na forma da lei, etc... Pelo presente
edital, expedido com o prazo de 30 (trinta) dias,
contados da publicação, CITA o (a) Sr. (a) MIGUEL
BARBOSA DE ARAÚJO e DOMINGAS
CARDOSO DA SILVA, avós maternos do menor
L.G.B.A, que se encontram em lugar incerto e não
sabido, para todos os termos da Ação de Adoção
com Pedido de Guarda, requerida por Lucilene
Batista Gonçalves, brasileira, solteira, cuidadora,
processo nº43320003000-8, em curso por este Juízo,
para apresentar contestação no prazo de 10 (dez)
dias, salientando que, não sendo contestada a ação,
será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações articuladas pelo autor na petição inicial,
salientando que, em caso de revelia, ser-lhe-á
nomeado curador especial (arts. 344 e 257, IV, do
Código de Processo Civil). Para conhecimento do
(a) referido expediu-se o presente edital, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Montes Claros, Estado de Minas Gerais, aos 29
(vinte e nove) dias do mês de julho de 2020. Eu,
Lívia Carla Lima Cruz, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei e subscrevo. ELISEU SILVA LEITE
FONSECA, Juiz de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE MONTES CLAROS - MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 (trinta) dias.
5000246-74.2016.8.13.0433 JUSTIÇA GRATUITA.
O Exmo. Sr. Dr. ISAIAS CALDEIRA VELOSO,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família desta
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc... Pelo presente edital, expedido
com o prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua
primeira publicação, CITA PEDRO HENRIQUE
SANTOS, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº
061.964.416-80, filho de Pedro Ribeiro Santos e
Maria Elza Santos e KÊNIA SANTOS, RG E CPF
ignorados, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para todos os termos da Ação de Investigação de
Paternidade, requerida por P.F.D.O. em face de
PEDRO HENRIQUE SANTOS, KENIA SANTOS,
ELZA SANTOS, ZENILKA SANTOS, processo nº
5000246-74.2016.8.13.0433, em curso por este Juízo
e Secretaria da 1ª Vara de Família da Comarca de
Montes Claros-MG, para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de aplicação dos efeitos de revelia, e caso não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial. Para conhecimento do(a) referido(a)
citando(a) expediu-se o presente edital, que será
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afixado no local de costume e publicado na forma da
lei, com a observação de que o(a) requerente/
autor(a) se encontra sob o pálio da Justiça Gratuita.
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Montes
Claros, Estado de Minas Gerais, 21 de maio de
2020. Eu, Maryan Ribeiro de Oliveira, Escrivã
Judicial, mandei digitar e assino. ISAÍAS
CALDEIRA VELOSO, Juiz de Direito.

COMARCA DE MONTES CLAROS, ESTADO DE
MINAS GERAIS. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO
DE 30 DIAS. JUSTIÇA GRATUITA.
5004939-67.2017.8.13.0433 - O Exmo. Sr. Dr.
ISAÍAS CALDEIRA VELOSO, MM. Juiz de
Direito da 1ª Vara de Família desta Comarca de
Montes Claros, Estado de Minas Gerais, na forma da
lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
esta Secretaria do Juízo tramita uma Ação de
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, proposta por F.F.F.
em face de JULIO FERNANDES CESAR a. Pelo
presente edital CITA o Sr. JULIO FERNANDES
CESAR, inscrito no CPF sob o nº 784.502.784-34,
filho de Elvira Beatriz Fernandes Cesar, que se
encontra em local incerto e não sabido, para no
prazo de 03 (três) dias efetuar o pagamento do
débito alimentar atualizado até novembro de 2017
no valor de R$ 1.867,42 (mil, oitocentos e sessenta e
sete reais e quarenta e dois centavos) valor este a ser
atualizado até a data da liquidação da obrigação, ou
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de
efetuá-lo, SOB PENA DE PRISÃO, nos termos do
art. 911 c/c artigo 528 do CPC. Fica a parte
executada desde já intimada a pagar as parcelas
alimentares que se vencerem no curso da execução,
nos termos do art. 911 do CPC. Para conhecimento
do referido citando, expediu-se o presente edital, que
será afixado no local de costume e publicado na
forma da lei. Sem ônus para a autora que se encontra
sob o pálio da Justiça Gratuita. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, aos 20 de maio de 2020. Eu,Maryan
Ribeiro de Oliveira, Escrivã Judicial, mandei digitar
e assino. Isaías Caldeira Veloso, Juiz de Direito.

COMARCA DE MONTES CLAROS - MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (vinte) dias.
JUSTIÇA GRATUITA. 5008704-80.2016.8.13.0433
O Exmo. Sr. Dr. ISAÍAS CALDEIRA VELOSO,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família desta
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc... Pelo presente edital, expedido
com o prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua
primeira publicação, CITA JOSILENE PEREIRA
DE MACEDO, CPF n° 110.731.866-10, filha de
Antônio Alves Macedo e Ornelina Pereira de
Macedo, e WILSON NOGUEIRA FARIA, CPF sob
o n° 274.523.638-50, filho de Generoso Lojor Farias
e Juscelina Nogueira de Farias, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para todos os termos da Ação
de Relações de Parentesco, Guarda, requerida por
J.N.F em face de JOSILENE PEREIRA DE
MACEDO e WILSON NOGUEIRA FARIAS ,
processo nº 5008704-80.2016.8.13.0433 , em curso
por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família da
Comarca de Montes Claros-MG, para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de aplicação dos efeitos de revelia, e caso
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
petição inicial. Para conhecimento do referido
citando expediu-se o presente edital, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da
lei, com a observação de que o requerente/ autor se
encontra sob o pálio da Justiça Gratuita. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, 20 de maio de 2020. Eu,
Maryan Ribeiro de Oliveira, Escrivã Judicial,
mandei digitar e assino. ISAÍAS CALDEIRA
VELOSO,Juiz de Direito.

COMARCA DE MONTES CLAROS - MG.

SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (vinte) dias.
JUSTIÇA GRATUITA. 5002317-49.2016.8.13.0433
O Exmo. Sr. Dr. ISAÍAS CALDEIRA VELOSO,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família desta
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc... Pelo presente edital, expedido
com o prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua
primeira publicação, CITA BÁRBARA STHEFANE
BATISTA VELOSO, CPF n° 022.185.726-56, filha
de Jose Geraldo Soares Veloso e Cleia Batista
Veloso, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para todos os termos da Ação de Investigação de
Paternidade, requerida por J.G.S.V em face de
BÁRBARA STHEFANE BATISTA VELOSO,
processo nº 5002317-49.2016.8.13.0433, em curso
por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família da
Comarca de Montes Claros-MG, para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de aplicação dos efeitos de revelia, e caso
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
petição inicial. Para conhecimento do referido
citando expediu-se o presente edital, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da
lei, com a observação de que o requerente/ autor se
encontra sob o pálio da Justiça Gratuita. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, 20 de maio de 2020. Eu,
Maryan Ribeiro de Oliveira, Escrivã Judicial,
mandei digitar e assino. ISAÍAS CALDEIRA
VELOSO, Juiz de Direito.

COMARCA DE MONTES CLAROS - MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (vinte) dias.
JUSTIÇA GRATUITA. 5020973-49.2019.8.13.0433
O Exmo. Sr. Dr. ISAÍAS CALDEIRA VELOSO,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família desta
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc... Pelo presente edital, expedido
com o prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua
primeira publicação, CITA MARIA CLARA
VELOSO GOMES, CPF n° 17.579.876-22, filha de
Aureliano Gomes De Jesus e Maria Da Penha
Velosogomes, atualmente em lugar incerto e não
sabido, para todos os termos da Ação de Guarda,
requerida por M.D.P.V.G em face de BÁRBARA
STHEFANE BATISTA VELOSO, processo nº
5020973-49.2019.8.13.0433, em curso por este Juízo
e Secretaria da 1ª Vara de Família da Comarca de
Montes Claros-MG, para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de aplicação dos efeitos de revelia, e caso não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial. Para conhecimento do referido citando
expediu-se o presente edital, que será afixado no
local de costume e publicado na forma da lei, com a
observação de que o requerente/ autor se encontra
sob o pálio da Justiça Gratuita. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, 20 de maio de 2020. Eu, Maryan
Ribeiro de Oliveira, Escrivã Judicial, mandei digitar
e assino. ISAÍAS CALDEIRA VELOSO, Juiz de
Direito.

COMARCA DE MONTES CLAROS - MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (vinte) dias.
JUSTIÇA GRATUITA. 5013728-89.2016.8.13.0433
O Exmo. Sr. Dr. ISAÍAS CALDEIRA VELOSO,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família desta
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc... Pelo presente edital, expedido
com o prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua
primeira publicação, ANTÔNIO CARDOSO DOS
SANTOS e MARIA JOSÉ ALVES, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para todos os termos da
Ação de Guarda, requerida por I.D.L.B.S em face de
ANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS e MARIA
JOSÉ ALVES, processo nº
5013728-89.2016.8.13.0433, em curso por este Juízo

e Secretaria da 1ª Vara de Família da Comarca de
Montes Claros-MG, para, querendo, apresentar
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena
de aplicação dos efeitos de revelia, e caso não sendo
contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na petição
inicial. Para conhecimento do referido citando
expediu-se o presente edital, que será afixado no
local de costume e publicado na forma da lei, com a
observação de que o requerente/ autor se encontra
sob o pálio da Justiça Gratuita. Dado e passado nesta
cidade e Comarca de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, 20 de maio de 2020. Eu, Maryan
Ribeiro de Oliveira, Escrivã Judicial, mandei digitar
e assino. ISAÍAS CALDEIRA VELOSO, Juiz de
Direito.

COMARCA DE MONTES CLAROS - MG.
SECRETARIA DA 1ª VARA DE FAMÍLIA.
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 (vinte) dias.
JUSTIÇA GRATUITA. 5000250-14.2016.8.13.0433
O Exmo. Sr. Dr. ISAÍAS CALDEIRA VELOSO,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família desta
Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc... Pelo presente edital, expedido
com o prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua
primeira publicação, CITAR ELIANE PEREIRA
DA CONCEIÇÃO, e CHARLES SOARES DOS
REIS, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para todos os termos da Ação de Guarda, requerida
por A.D.F.P em face de ELIANE PEREIRA DA
CONCEIÇÃO, e CHARLES SOARES DOS REIS,
processo nº 5000250-14.2016.8.13.0433, em curso
por este Juízo e Secretaria da 1ª Vara de Família da
Comarca de Montes Claros-MG, para, querendo,
apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de aplicação dos efeitos de revelia, e caso
não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos
como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na
petição inicial. Para conhecimento do referido
citando expediu-se o presente edital, que será
afixado no local de costume e publicado na forma da
lei, com a observação de que o requerente/ autor se
encontra sob o pálio da Justiça Gratuita. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Montes Claros,
Estado de Minas Gerais, 20 de maio de 2020. Eu,
Maryan Ribeiro de Oliveira, Escrivã Judicial,
mandei digitar e assino. ISAÍAS CALDEIRA
VELOSO, Juiz de Direito.

NOVA SERRANA

COMARCA DE NOVA SERRANA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO DE 15
(quinze) DIAS. O MM Juiz de Direito desta
Comarca de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais,
no exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo e
respectiva Secretaria tem andamento uma Ação
Penal, distribuída sob o n. 0452 16.004722-4,
movida contra os réus KAMILA ALMEIDA DE
SOUSA, JACKSON SOUZA DA SILVA e
LEONARDO SOUZA SANTOS e constando dos
autos do processo que os familiares da vítima,
DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS, filho de
Djalma Fernandes de Oliveira e Rosângela dos
Santos Teles, nascido aos 14/02/1993, encontram-se,
atualmente, em lugar ignorado, incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito expedir o
presente edital pelo qual INTIMA os familiares da
vítima DAVID OLIVEIRA DOS SANTOS, para
todos os termos da decisão de pronúncia, proferida
pelo MM. Juiz em 10 de Janeiro de 2020, a qual
IMPRONUNCIOU a ré KAMILA ALMEIDA DE
SOUSA, com fundamento no art. 414 do Código do
Processo Penal, e PRONUNCIOU os réus
JACKSON SOUZA DA SILVA e LEONARDO
SOUZA SANTOS, para qeu sejam submetidos a
julgamento pelo Tribunal do Júri sob a acusação da
prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I, III e
IV, do Código Penal e 244-B do ECA. E, para os
devidos fins, expediu-se o presente edital que será
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publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade de Nova Serrana, aos 28 de Julho de 2020.

COMARCA DE NOVA SERRANA ¿ EDITAL DE
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA ¿ PRAZO DE 15
(QUINZE DIAS) O MM. Juiz de Direito desta
Comarca de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais,
no exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo e
respectiva Secretaria tem andamento uma Ação
Penal distribuída sob o nº. 0452.13.001861-0,
movida contra o réu CARLOS EDUARDO
TAVARES e constando dos autos do processo que o
réu, filho de Maria Aparecida Tavares, nascido aos
11/12/1985 em Nova Serrana/MG, encontra-se,
atualmente, em lugar ignorado, incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito expedir o
presente edital pelo qual INTIMA o réu Carlos
Eduardo Tavares, para todos os termos da sentença
proferida o qual julgou extinta sua punibilidade, com
fulcro no art. 397, inciso IV do CPP, c/c 107, inciso
IV do CP. E, para os devidos fins, expediu-se o
presente edital que será publicado na forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de Nova Serrana, aos
29 de Julho de 2020.
Eu, Anderson Domingos Resende, Escrivão, o
subscrevi p/ordem do MM. Juiz.

COMARCA DE NOVA SERRANA ¿ EDITAL DE
INTIMAÇÃO DA SENTENÇA ¿ PRAZO DE 15
(QUINZE) DIAS. O MM. Juiz de Direito desta
Comarca de Nova Serrana, Estado de Minas Gerais,
no exercício do seu cargo, na forma da Lei etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que por este juízo e
respectiva Secretaria tem andamento uma Ação
Penal, distribuída sob o n. 0452.11.3976-8, movida
contra o réu JOSÉ MARCELO ALVES DE LIMA, e
constando dos autos do processo que a vítima,
MICHELINE APARECIDA PEREIRA, filha de
Adelia Aparecida Pereira e Antônio José Pereira,
nascida aos 04/11/1976 em Divinópolis/MG,
encontra-se, atualmente, em lugar ignorado, incerto
e não sabido, mandou na melhor forma de direito
expedir o presente edital pelo qual INTIMA a vítima
acima qualificada, para todos os termos da sentença
proferida pelo MM. Juiz, a qual Julgou extinta a
punibilidade do denunciado Marcelo José Alves de
Lima, qualificado nos autos, com fulcro no art. 397,
inciso IV CPP, c/c art. 107, inciso IV, do CP . E,
para os devidos fins, expediu-se o presente edital
que será publicado na forma da Lei. Dado e passado
nesta cidade de Nova Serrana, aos 29 de Julho de
2020.
Eu, , Escrivão, o subscrevi p/ordem do MM. Juiz.

OLIVEIRA

COMARCA DE OLIVEIRA-MG - EDITAL DE
INTERDIÇÃO -JUSTIÇA GRATUITA - A DRª
MARIA BEATRIZ DE AQUINO GARIGLIO,
MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA
JUDICIAL DESTA COMARCA DE OLIVEIRA,
MG, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER, a
todos quantos o presente edital virem, ou dele tomar
conhecimento que, nos autos de nº
0031522-71.2018.8.13.0456, foi decretada a
INTERDIÇÃO DE: EGNALDO SILVEIRA
ROCHA, brasileiro, solteiro, natural de
Oliveira-MG, nascido aos 5/2/1978, filho de João
Batista Rocha e de Delza Silveira Rocha, residente
domiciliado na Rua Oswaldo Cruz, 701, bairro São
Sebastião, em Oliveira-MG, por ser portador de
doença classificada pelos CIDs F72.1 e G71.1,
portanto, sem condições de praticar atos da vida
civil, consignando ser incurável a doença. De
conseqüência, foi nomeado curador: ELTON
SILVEIRA ROCHA, brasileiro, solteiro,
aposentado, natural de Oliveira-MG, nascido aos
30/1/1977, residente e domiciliado na Rua Oswaldo
Cruz, nº 701, bairro São Sebastião, Oliveira/MG,
que deverá exercer o "Múnus" na forma da Lei, que

fica, por esta interdição, expressamente proibida,
salvo anterior autorização judicial, a alienação de
qualquer bem imóvel ou móveis que tenha ou venha
a ter, a qualquer título, o interditando, bem como de
que os valores recebidos a título de benefício
previdenciário do incapaz deverão ser revertidos em
favor deste. E, para conhecimento de todos, será este
publicado por três vezes no Órgão Oficial, com
intervalo de 10 dias e afixado no saguão do Fórum
desta cidade. Oliveira, 13 de julho de 2020. Eu
MICHELINE MARTINS, Escrivã Judicial, o
escrevi. MARIA BEATRIZ DE AQUINO
GARIGLIO - Juíza de Direito. OLIVEIRA - MG

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE OLIVEIRA-MG - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE CITAÇÃO C/ PRAZO
DE 30 DIAS - A DR.ª MARIA BEATRIZ DE
AQUINO GARIGLIO, MM.ª JUÍZA DE DIREITO
DA 2ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE
OLIVEIRA, MG, NA FORMA DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Cível, processam os autos de nº
5000037-94.2020.8.13.0456 - AÇÃO DE
USUCAPIÃO, requerida por: VERA MARIA DA
SILVA, brasileira, solteira, do lar, residente e
domiciliada na Rua Milton Ribeiro Teixeira, 383,
bairro São Geraldo, em Oliveira-MG; em desfavor
de HERDEIROS DE MANOEL JOSÉ DA SILVA,
representado por seus filhos - MARIA
APARECIDA DA SILVA, brasileira, casada,
aposentada e JOSÉ MARIA DA SILVA, brasileiro,
aposentado, casado; e JOSÉ MENEZES DAS
DORES, brasileiro, casado, aposentado; CITA aos
possíveis interessados ausentes, incertos e
desconhecidos, que tenham conhecimento, interesse
ou possam alegar o direito sobre o imóvel
usucapiendo localizado na Rua Milton Ribeiro
Teixeira, nº 383, Bairro São Geraldo, Comarca de
Oliveira - MG, devidamente registrado no CRI local,
com área total de 576,18m². Ficam, pois, desde já
citados para todos os termos da presente ação, a fim
de que a conteste, querendo, no prazo legal, sob as
penas da Lei; ficando advertidos que, em caso de
silêncio, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros o
pedido do autor. E, para conhecimento de todos, será
este publicado e afixado no saguão do Fórum desta
cidade. OLIVEIRA, 29 de julho de 2020. Eu,
MICHELINE MARTINS, Escrivã Judicial, o
escrevi. MARIA BEATRIZ DE AQUINO
GARIGLIO - Juíza de Direito - OLIVEIRA - MG.

OURO FINO

SECRETARIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL,
CRIMINAL E DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
DA COMARCA DE OURO FINO-MG O Exmo. Sr.
Dr. João Cláudio Teodoro, MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude
desta Comarca de OURO FINO, Estado de Minas
Gerais, na forma da lei, etc., FAZ SABER a todos
quanto o presente edital de para citação do acusado
RUDSON JORGE MESSIAS DA ROCHA,
brasileiro, natural de Ouro Fino/MG, nascido em
25/12/1995, filho de Aécio Messias da rocha e
Irinéia Jorge, portador do RG. 535096434/SSP/SP,
atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso
nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV do Código
Penal, nos autos do processo-crime sob o nº
0460.15.0004013-3, para responder à acusação, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, artigo 396,
parágrafo único do CPP, através de advogado,
oportunidade em que poderá arguir preliminares e
alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e
requerendo sua intimação através de advogado
constituído. Na hipótese de não ter condições
financeiras de contratar advogado, deverá declarar
expressamente essa situação, isso ensejará a
nomeação de Defensor Público ou dativo para sua

defesa.E, estando o acusado acima qualificado em
lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente
edital, prazo de 15 dias.E, para conhecimento de
todos, expediu-se o presente que será afixado no
saguão do fórum, local de costume.Dado e passado
nesta cidade de Ouro Fino, Estado de Minas Gerais,
aos 29 de julho de 2020. Eu, _________, Escrevente
do Judicial que digitei, subscrevo. JOÃO CLÁUDIO
TEODORO. Juiz de Direito

PARÁ DE MINAS

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO E INTIMAÇÃO DE
ALIENAÇÃO JUDICIAL (CONFORME LEI Nº
13.105/2015) PROCESSO:
0073639-71.2014.813.0471 - 1ª VARA CÍVEL DE
PARÁ DE MINAS/MG. Requerente: MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
Requerido: ANTÔNIO EUSTÁQUIO PEREIRA.
FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO,
JUCEMG 445, LUCAS RAFAEL ANTUNES
MOREIRA, JUCEMG 637, JONAS GABRIEL
ANTUNES MOREIRA, JUCEMG 638, Leiloeiros
Públicos Oficiais, nomeados pelo MM. Juiz desta
Comarca faz ciência aos interessados e,
principalmente, aos executados/devedores, que no
processo indicado venderá os bens discriminados,
pelo maior lance, em LEILÃO PÚBLICO a ser
realizado simultaneamente, por meio presencial e
eletrônico. Em 1º leilão, no dia 07/08/2020 às 13:00
e em 2º leilão 07/08/2020 às 15:00 ambas realizadas
através da plataforma eletrônica www.mgl.com.br e
no seguinte local: Fórum Praça Afonso Pena, 14
Centro em Pará de Minas/MG, caso esteja suspensa
a prestação presencial de serviços em razão da
pandemia do Covid-19, será realizado apenas o
leilão eletrônico. Em primeiro leilão os bens não
poderão ser vendidos por valor inferior ao da
avaliação. Caso o bem não seja arrematado, em
primeiro leilão, por valor igual ou superior ao valor
da avaliação, será realizado segundo leilão, na data
indicada, quando serão aceitos lances em valor
inferior ao da avaliação, desprezando-se o preço vil
(conforme art. 891, parágrafo único, da
Lei13.105/2015). Se não houver expediente forense
na data designada, o leilão será realizado no
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local. O Leilão será realizado na(s) data(s) acima
mencionada(s). Não havendo licitantes na(s) data(s)
indicada(s) fica redesignado leilão para as seguintes
datas, de forma (online) 1º leilão 10/09/2020 10:00 e
2º leilão 10/09/2020 10:15; 1º leilão 13/10/2020
10:00 e 2º leilão 13/10/2020 10:15; 1º leilão
10/11/2020 10:00 e 2º leilão 10/11/2020 10:15; 1º
leilão 10/12/2020 10:00 e 2º leilão 10/12/2020
10:15; através da plataforma eletrônica
www.mgl.com.br. Bem(ns) (01) Qt.: 1 - Veículo
Jeep Gcherokee Limited, ano de fabricação/modelo
1995/1996, cor vermelha, combustível gasolina,
motor fundido, em bom estado de conservação.
ÔNUS: Restrição judicial de transferência; multa R$
130,16; seguro obrigatório DPVAT 2019 e 2020 R$
21,44; taxa de licenciamento e IPVA 2016 a 2020
R$ 3.912,19; consulta realizada em 03/07/2020.
Lance mínimo em primeiro leilão 100% da
avaliação: R$ 8.000,00 (Oito mil reais); Lance
mínimo em segundo leilão 50% da avaliação: R$
4.000,00 (Quatro mil reais). (02) Qt.: 1 - Veículo
Chevette Marajo, marca Chevrolet, ano de
fabricação/modelo 1985/1985, cor verde,
combustível álcool, em bom estado de conservação e
funcionamento. ÔNUS: Restrição judicial de
transferência; impedimento judicial; seguro
obrigatório DPVAT 2019 e 2020 R$ 21,44; taxa de
licenciamento e IPVA 2015 a 2020 R$ 1.489,07;
consulta realizada em 03/07/2020. Lance mínimo em
primeiro leilão 100% da avaliação: R$ 3.500,00
(Três mil e quinhentos reais); Lance mínimo em
segundo leilão 50% da avaliação: R$ 1.750,00 (Hum
mil e setecentos e cinquenta reais). (03) Qt.: 1 -
Caminhonete Ford F 4000, ano de
fabricação/modelo 1988/1988, cor branca, em bom
estado de conservação. ÔNUS: Restrição judicial de
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transferência; impedimento judicial; consulta
realizada em 03/07/2020. Lance mínimo em
primeiro leilão 100% da avaliação: R$ 25.000,00
(Vinte e cinco mil reais); Lance mínimo em segundo
leilão 50% da avaliação: R$ 12.500,00 (Doze mil e
quinhentos reais). TOTALIZANDO O LANCE
MÍNIMO EM PRIMEIRO LEILÃO 100% DA
AVALIAÇÃO: R$ 36.500,00 (Trinta e seis mil e
quinhentos reais); TOTALIZANDO LANCE
MÍNIMO EM SEGUNDO LEILÃO 50% DA
AVALIAÇÃO: R$ 18.250,00 (Dezoito mil e
duzentos e cinquenta reais). ENDEREÇO DE
VISITAÇÃO: Zona Rural Água Limpa, s/n, Prata de
Baixo, São Gonçalo do Pará/MG.
DEPOSITÁRIO(A) ANTÔNIO EUSTÁQUIO
PEREIRA. FORMAS E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO: a) À VISTA: pagamento deverá ser
realizado de imediato pelo arrematante nos termos
do art. 892 do Código de Processo Civil. b)
PARCELADO: Nos termos do art. 895 Código de
Processo Civil. TAXA DE LEILÃO: Em caso de
arrematação, 5% sobre o valor da arrematação, a ser
paga pelo arrematante. Em caso de adjudicação, 2%
sobre o valor atualizado do bem adjudicado, a ser
paga pelo adjudicante. Em caso de remição ou
acordo, 2% sobre o valor atualizado do bem, a ser
pago pelo executado. Na hipótese do bem ser
arrematado, pelo exequente, será devida a comissão
no percentual de 5% sobre o valor da arrematação
para bens imóveis e, 10% sobre o valor da
arrematação para bens móveis. A comissão deverá
ser integralmente paga no ato da arrematação,
adjudicação, remição ou acordo. INFORMAÇÕES:
através da plataforma através da plataforma
eletrônica www.mgl.com.br ou pelo e-mail
leiloesmg@leiloesmg.com.br ou pelos telefones (37)
3242-2218, (37) 9-9862-5653. Ficam, desde já,
intimadas as partes, os coproprietários, os
interessados e, principalmente, os executados,
credores hipotecários ou credores fiduciários, bem
como os respectivos cônjuges, se casados forem.
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. Requerido:
ANTÔNIO EUSTÁQUIO PEREIRA. Advogados do
réu: CLAUDIO ALVES DA SILVA OAB 114343;
JANICE CARVALHO ALVES DE SANTANA
OAB 125193. 06 de julho 2020. LEILOEIRO
PÚBLICO OFICIAL

PARACATU

COMARCA DE PARACATU - VARA CRIMINAL
- EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO NOVENTA
DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - O DR. LUCAS
FONSECA SILVEIRA, Juiz de Direito Substituto na
Vara Criminal, no exercício do seu cargo e na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
nesta Vara tramita a Ação Penal nº
0470.19.006606-3, movida pela Justiça Pública
contra FERNANDO SIMÕES LOPES, brasileiro(a),
natural de Paracatu, nascido(a) aos 09/12/1990,
filho(a) de Fátima Aparecida Simões Lopes e de
José Abadia Simões Lopes, estando atualmente em
lugar incerto e não sabido, e por este INTIMA-O(A)
da sentença que o(a) condenou à pena de 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
aberto, e 04 (quatro) dias-multa, pela imputação da
prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso IV
do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi
substituída por 2 (duas) restritivas de direito,
consistente em prestação de serviço a comunidade à
razão de uma hora por dia de condenação, segundo
as aptidões da condenada e de forma a não interferir
em sua jornada normal de trabalho, e prestação
pecuniária, a ser cumprida por meio de depósito
bancário identificado no valor de um salário mínimo
(R$ 998,00) na conta corrente nº 300.470-8, agência
1615-2, Banco do Brasil S.A., sendo proibido o
depósito por meio de envelopes, devendo comprovar
o cumprimento mediante a entrega de depósito na
Secretaria da Vara Criminal de Paracatu-MG. Desde
já fica o(a) sentenciado(a) advertido(a) que o

descumprimento das condições implicará na
conversão das medidas restritivas de direitos em
pena privativa de liberdade. Fica o(a) réu(ré)
CIENTE de que, querendo, poderá interpor recurso
no prazo legal de cinco (05) dias. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente que
será publicado na forma da lei. Paracatu-MG, 29 de
julho de 2020. (aa) Edna Inês da Silva Neiva,
Escrivã Judicial. Dr. Lucas Fonseca Silveira, Juiz de
Direito na Vara Criminal.

COMARCA DE PARACATU - VARA CRIMINAL
- EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO NOVENTA
DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - O DR. LUCAS
FONSECA SILVEIRA, Juiz de Direito Substituto na
Vara Criminal, no exercício do seu cargo e na forma
da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
nesta Vara tramita a Ação Penal nº
0470.19.006606-3, movida pela Justiça Pública
contra FERNANDO SIMÕES LOPES e outros,
brasileiro(a), natural de Paracatu, nascido(a) aos
09/12/1990, filho(a) de Fátima Aparecida Simões
Lopes e de José Abadia Simões Lopes, tendo como
vítima KLEBER BICALHO BATISTA, brasileira,
natural de Belo Horizonte/MG, nascida aos
01/04/1954, filha de Maria Henriqueta Bicalho
Batista e de Álvaro Batista Oliveira, estando
atualmente em lugar incerto e não sabido, e por este
INTIMA-A da sentença que condenou o(a) ré(u)
supra à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, em
regime aberto, e 04 (quatro) dias-multa, pela
imputação da prática do delito previsto no art. 155
§4º, inciso IV do Código Penal. A pena privativa de
liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de
direito, consistente em prestação de serviço a
comunidade à razão de uma hora por dia de
condenação, segundo as aptidões da condenada e de
forma a não interferir em sua jornada normal de
trabalho, e prestação pecuniária, a ser cumprida por
meio de depósito bancário identificado no valor de
um salário mínimo (R$ ...) na conta corrente nº
300.470-8, agência 1615-2, Banco do Brasil S.A.,
sendo proibido o depósito por meio de envelopes,
devendo comprovar o cumprimento mediante a
entrega de depósito na Secretaria da Vara Criminal
de Paracatu-MG. Desde já fica o(a) sentenciado(a)
advertido(a) que o descumprimento das condições
implicará na conversão das medidas restritivas de
direitos em pena privativa de liberdade. Fica o(a)
réu(ré) CIENTE de que, querendo, poderá interpor
recurso no prazo legal de cinco (05) dias. E, para
conhecimento de todos, expediu-se o presente que
será publicado na forma da lei. Paracatu-MG, 29 de
julho de 2020. (aa) Edna Inês da Silva Neiva,
Escrivã Judicial. Dr. Lucas Fonseca Silveira, Juiz de
Direito na Vara Criminal.

PARAGUAÇU

Processos Eletrônicos (PJe)

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. Justiça de Primeira Instância. Comarca de
PARAGUAÇU / Vara Única da Comarca de
Paraguaçu. EDITAL - CITAÇÃO. PROCESSO Nº:
5000474-24.2019.8.13.0472. CLASSE:
USUCAPIÃO (49). AUTOR: WAGNER CAMPOS
PALMEIRA e outros. RÉU: ARIANE
APARECIDA FERNANDES SIA MORENO e
outros (2). O(A) Juiz(a) de Direito em exercício
nesta Comarca, faz saber que, a todos quantos o
presente Edital virem, ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria se processam
os autos nº 5000474-24.2019.8.0472, de Ação de
Usucapião requerida por Wagner Campos Palmeira,
brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF sob o
nº 148.160.166-00 e Roberto Maranesi Caixeta,
brasileiro, casado, agricultor, inscrito no CPF nº
114.886.386-91, residentes e domiciliados em
Machado-MG, em face de Ariane Aparecida
Fernandes Sia Moreno, brasileira, inscrita no CPF
sob o nº 363.628.158-58 e outros, relativo ao

seguinte bem imóvel: *uma área remanescente de
1,78,88 ha, registrada na matrícula n° 4.245 do SRI
da comarca de Paraguaçu, MG, localizado na zona
rural deste município de Paraguaçu, MG. Pelo
presente Edital CITA os interessados ausentes
incertos e desconhecidos, da presente ação, e para,
querendo, contestarem/manifestarem, no prazo de 15
(quinze) dias, ressaltando-se que, não sendo
contestada a ação, serão considerados revéis, ocasião
em que lhes serão nomeados curadores especiais e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela parte autora. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados, e ninguém
possa ignorar, mandou expedir o presente Edital que
deverá ser publicado na imprensa local e no Órgão
Oficial, com o prazo de 30(trinta) dias e afixado no
saguão do fórum local. PARAGUAÇU, 27 de julho
de 2020. Paula Ozi Silva Rosalin de Oliveira. Juiz(a)
de Direito. (documento assinado eletrônico)

PASSOS

1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E EXECUÇÕES PENAIS
PRAZO DE 30 DIAS - JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE CITAÇÃO do réu
SEBASTIÃO DOS REIS, brasileiro, nascido aos
21/01/1983, casado, filho de Alzira e Urias Caconde
dos Reis.
Processo nº 0479.18.011683-8

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a quantos deste Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, tem andamento um processo
movido pela Justiça Pública contra SEBASTIÃO
DOS REIS, acima qualificado, pelo crime praticado
nesta cidade e pelo qual foi denunciado pelo Dr.
Promotor de Justiça como incurso nas sanções do
artigo 233 do Código Penal, e constando dos autos
que o réu supracitado está atualmente em lugar
incerto e não sabido, mandou na melhor forma de
direito, passar o presente edital pelo qual CITA o réu
acima descrito, dos termos da denúncia ofertada pelo
Ministério Público Estadual, bem como para
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10
(dez) dias, através de advogado, oportunidade em
que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que
interessa à sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. Caso o acusado não tenha condições
financeiras de contratar advogado, deverá procurar a
Defensoria Pública para que apresente a sua defesa
no prazo legal. E, para conhecimento de todos, será
este publicado pelo Diário Oficial e afixado no
saguão do Fórum. Dado e passado nesta cidade de
Passos, Estado de Minas Gerais, aos 29/07/2020. Eu,
Gabriel Campos Costa, Estagiário, o digitei. Eu,
___________, Gilberto Paim, Escrivão Judicial em
Substituição, o conferi e assinei.
Ademir Bernardes de Araújo Filho
Juiz de Direito

1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E
EXECUÇÕES PENAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA
PRAZO DE 15 DIAS
PRISCILLA MORAES DOMINGOS, brasileira,
natural de Passos/MG, nascida aos 17/01/1993, filha
de Maria Aparecida de Moraes Domingos e de
Márcio Antônio Domingos.
Processo nº 0479.14.000323-3

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc
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FAZ SABER a quantos este Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, correu os autos
supraepigrafado, contra o réu, acima qualificado, e,
por estar este em lugar incerto e não sabido, mandou
na melhor forma de direito passar o presente Edital,
pelo qual o intima para tomar ciência da decisão de
f. 112, sobre a restituição de 01 (um) CLRV de n°
9889014934, bem como para comparecer à
secretaria deste Juízo no prazo de 10 (dez) dias, para
restituição do referido bem. E para conhecimento de
todos será este publicado no Diário Oficial e afixado
no saguão do Fórum. Dado e passado nesta cidade
de Passos, Estado de Minas Gerais, aos 29/07/2020.
Eu, Gabriel Campos Costa, Estagiário, o digitei. Eu,
___________, Gilberto Paim, Escrivão Judicial em
Substituição, o conferi.
Ademir Bernardes de Araújo Filho
Juiz de Direito

1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E
EXECUÇÕES PENAIS
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 90 DIAS
GILMAR JOSÉ DA CRUZ, brasileiro, natural de
Areado/MG, nascido aos 10/01/1972, filho de José
Francisco da Cruz e Maria Amelia da Cruz.
Processo nº 0479.13.015653-8

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc

FAZ SABER a quantos este Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, correu o processo
supraepigrafado, contra o réu, acima qualificado, por
estar a mesma em lugar incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito passar o
presente Edital, pelo qual fica a mesma intimada da
sentença, bem como do acolhimento dos embargos
declaratórios, que julgou procedente o pedido
contido na denúncia e condenou o réu, como incurso
nas sanções do artigo 155 do Código Penal e no
artigo 21, da LCP, na forma do artigo 69 do citado
código, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de
reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão
simples, além de pagamento de 13 (treze)
dias-multa, no regime fechado, e o direito de recurso
em liberdade. E para conhecimento de todos será
este publicado no Diário Oficial e afixado no saguão
do Fórum. Dado e passado nesta cidade de Passos,
Estado de Minas Gerais, aos 29/07/2020. Eu,
Gabriel Campos Costa, Estagiário, o digitei.
Eu,_________, Gilberto Paim, Escrivão Judicial em
Substituição, o conferi e assinei.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº. 850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS
- VÍTIMA - FRANCISCO BATISTA DE ARAÚJO,
brasileiro, natural de Foz do Iguaçu, nascido aos
16/02/1977, filho de Ana Rodrigues de Araújo e
Antônio de Araújo. O Doutor Mateus Queiroz de
Oliveira, MM. Juiz de Direito da Segunda Secretaria
Criminal e da Infância e da Juventude, da Comarca
de Passos, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei,
etc# F A Z S A B E R a quantos este Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude,
corre o inquérito nº 479 20.001983-0, contra o
autuado REIDNER TAYSON SOARES, brasileiro,
filho de Joana Jeremias do Nascimento, nascido aos
20/04/1999, do qual fora vítima a pessoa acima
qualificada. E por estar ela em lugar incerto e não
sabido, mandou na melhor forma de direito passar o
presente Edital, no qual fica a vítima intimada, de
que o acusado foi condenado com incurso nas penas
do artigo 155, § 4º, inciso II, c/c artigo 65, inciso III,
alínea "d" e artigo 61, inciso I, todos do Código

Penal a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos
e 09 (nove) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa, sendo esta fixada em um trigésimo do
salário mínimo nacional. Fica fixado ainda, que o
cumprimento da pena terá inicio em regime fechado,
nos termos do artigo 33, § 3º do CP, uma vez que
reincidente e portador de maus antecedentes. Fica a
vítima intimada, por fim, de que se verifica que não
decorreu lapso suficiente para a progressão de
regime,sendo ainda, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, de
acordo com o que determina o artigo 44, inciso III,
CP, bem como a suspensão condicional da pema.
Foi negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade, especialmente para a garantia da ordem
pública, E para conhecimento de todos, será este
publicado no Diário do Judiciário, bem como
afixado no saguão do Fórum Local. Dado e passado
nesta cidade de Passos, Estado de Minas Gerais, aos
29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de
2020 (dois mil e vinte). Cumpra-se. Eu, _____,
Shelda Colpani Vitório, Estagiária de Direito, o
digitei. ______, Pollyana Ap. Ferreira Rodrigues,
Gerente de Secretaria, subscrevi-o. Mateus Queiroz
de Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Secretaria Criminal
e da Infância e da Juventude, _______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - AGRESSOR -
PRAZO DE 60 DIAS - JORGE LUIZ MONTEZ
ALVES, brasileiro, filho de Milton Alves Filho e
Mônica Montez Alves, nascido aos 04/11/1983, RG
12301227. O DR. MATEUS QUEIROZ DE
OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da Segunda
Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude, da
Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc# FAZ SABER a quantos este
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, corre o processo de Medida Protetiva nº
0479.20.001800-6, contra o agressor supracitado, no
qual fora vítima ANA CAROLINAMARTINS
MONTEZ, filha de Orlando Martins Sobrinho e
Lourdes de Souza, nascida aos 23/01/1979. E por
estar o AGRESSOR em lugar incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito passar o
presente Edital, pelo qual fica INTIMADO, de que
por este Juízo foram CONCEDIDAS MEDIDAS
PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA,
consistentes em: a) o imediato afastamento do
requerido do domicílio ou local de convivência com
a ofendida; b) proibição de aproximação do
requerido da ofendida, fixando-lhe o limite de
aproximação mínima de 300 (trezentos) metros; c)
proibição de manter contato com a ofendida, por
qualquer meio de comunicação. Fica o AGRESSOR
advertido de que, em caso de descumprimento das
medidas protetivas acima deferidas, poderá ser
decretada a sua prisão preventiva. E para
conhecimento de todos, será este publicado no
Diário do Judiciário, bem como afixado no saguão
do Fórum Local. Dado e passado nesta cidade de
Passos, Estado de Minas Gerais, aos 29 (vinte e
nove) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil
e vinte). CUMPRA-SE. Eu ______ Shelda Colpani
Vitório, Estagiária, o digitei. _______ Pollyana
Aparecida Ferreira Rodrigues, Gerente de Secretaria,
o subscrevi. Mateus Queiroz de Oliveira, Juiz de
Direito da 2ª Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude ______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - AGRESSOR -
PRAZO DE 60 DIAS - LUCAS ROCHA
GOUVEA, brasileiro, filho de Ivani Rocha Gouvea,
nascido aos 19/12/1986, RG 13485052, CPF:
08249899610. O DR. MATEUS QUEIROZ DE
OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da Segunda
Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude, da

Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc# FAZ SABER a quantos este
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, corre o processo de Medida Protetiva nº
0479.20.001643-0, contra o agressor supracitado, no
qual fora vítima JAQUELINE RODRIGUES DA
SILVA, filha de Adelino Paixao Silva e Jesuina
Aparecida Rodrigues da Silva, nascida aos
15/03/1987. E por estar o AGRESSOR em lugar
incerto e não sabido, mandou na melhor forma de
direito passar o presente Edital, pelo qual fica
INTIMADO, de que por este Juízo foram
CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS EM
FAVOR DA VÍTIMA, consistentes em: a) o
imediato afastamento do requerido do domicílio ou
local de convivência com a ofendida; b) proibição de
aproximação do requerido da ofendidaa, fixando-lhe
o limite de aproximação mínima de 300 (trezentos)
metros; c) proibição de manter contato com a
ofendida, por qualquer meio de comunicação. Fica o
AGRESSOR advertido de que, em caso de
descumprimento das medidas protetivas acima
deferidas, poderá ser decretada a sua prisão
preventiva. E para conhecimento de todos, será este
publicado no Diário do Judiciário, bem como
afixado no saguão do Fórum Local. Dado e passado
nesta cidade de Passos, Estado de Minas Gerais, aos
29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de
2020 (dois mil e vinte). CUMPRA-SE. Eu ______
Shelda Colpani Vitório, Estagiária, o digitei.
_______ Pollyana Aparecida Ferreira Rodrigues,
Gerente de Secretaria, o subscrevi. Mateus Queiroz
de Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Secretaria Criminal
e da Infância e da Juventude ______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº. 850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS
- - VÍTIMA - REGINA RIBOLLI DA SILVA
JUNIOR, brasileira, filha de João Camilo da Silva e
Regina Ribolli da Silva, nascida aos 23/08/1969. O
Doutor Mateus Queiroz de Oliveira, MM. Juiz de
Direito da Segunda Secretaria Criminal e da Infância
e da Juventude, da Comarca de Passos, Estado de
Minas Gerais, na forma da Lei, etc# F A Z S A B E
R a quantos este Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria Criminal e
da Infância e da Juventude, corre o processo de
Medida Protetiva nº 479 20.001657-0 contra o réu
VANDIEL LUIZ DE CARVALHO, brasileiro, filho
de Luiz Evangelista de Carvalho e Ana Maria de
Carvalho, do qual fora vítima a pessoa acima
qualificada. E por estar a VÍTIMA em lugar incerto
e não sabido, mandou na melhor forma de direito
passar o presente Edital, pelo qual fica intimada de
que, por este Juízo foram CONCEDIDAS
MEDIDAS PROTETIVAS AO SEU FAVOR,
consistentes em: a) proibição de aproximação do
requerido da ofendida, fixando-lhe o limite de
aproximação mínima de 300 (trezentos) metros; b)
proibição de manter contato com a ofendida, por
qualquer meio de comunicação. E para
conhecimento de todos, será este publicado no
Diário do Judiciário, bem como afixado no saguão
do Fórum Local. Dado e passado nesta cidade de
Passos, Estado de Minas Gerais, aos 29 (vinte e
nove) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil
e vinte). Cumpra-se. Eu, _____, Shelda Colpani
Vitório, Estagiária de Direito, o digitei. _____,
Pollyana Ap. Ferreira Rodrigues, Gerente de
Secretaria, subscrevi-o. Mateus Queiroz de Oliveira,
Juiz de Direito da 2ª Secretaria Criminal e da
Infância e da Juventude ______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA -
VÍTIMA - PRAZO DE 60 DIAS - PATRÍCIA
MARIA TELES, filha de Antônio Cassimiro Teles e
Maria Aparecida da Silva Teles, nascida aos
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17/09/1976, RG 8226821 SSP. O DR. MATEUS
QUEIROZ DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da
Segunda Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, da Comarca de Passos, Estado de Minas
Gerais, na forma da Lei, etc# F A Z S A B E R a
quantos este Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria Criminal e
da Infância e da Juventude, corre o processo de
Medida Protetiva nº 0479.20.002271-9, contra o
agressor EMERSON REIS JANUARIO, brasileiro,
filho de Roberto Januario e Maria Aparecida
Januario, nascido aos 28/05/1981, da qual fora
vítima Patrícia. supracitada. E por estar a VÍTIMA
em lugar incerto e não sabido, mandou na melhor
forma de direito passar o presente Edital, pelo qual
fica intimada, que por ter apresentado manifestação
acerca de seu desinteresse no prosseguimento do
feito, foi EXTINTO o processo, nos termos do art.
485, VI, do CPC. E para conhecimento de todos,
será este publicado no Diário do Judiciário, bem
como afixado no saguão do Fórum Local. Dado e
passado nesta cidade de Passos, Estado de Minas
Gerais, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho do
ano de 2020 (dois mil e vinte). CUMPRA-SE. Eu
______ Shelda Colpani Vitório, Estagiária, o digitei.
_______ Pollyana Aparecida Ferreira Rodrigues,
Gerente de Secretaria, o subscrevi. Mateus Queiroz
de Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Secretaria Criminal
e da Infância e da Juventude _______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - AGRESSOR -
PRAZO DE 60 DIAS - ADEMIR RAIMUNDO DA
SILVA, brasileiro, filho de Maria Aparecida de
Lima e Benedito Raimundo da Silva, nascido aos
15/03/1976, RG 19931671/SSP. O DR. MATEUS
QUEIROZ DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da
Segunda Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, da Comarca de Passos, Estado de Minas
Gerais, na forma da Lei, etc# FAZ SABER a
quantos este Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria Criminal e
da Infância e da Juventude, corre o processo de
Medida Protetiva nº 0479.20.002624-9, contra o
agressor supracitado, no qual fora vítima SUELEN
ALVES DOS SANTOS, filha de Claudenora da
Silva Alves e Elias dos Santos, nascida aos
11/10/1992. E por estar o AGRESSOR em lugar
incerto e não sabido, mandou na melhor forma de
direito passar o presente Edital, pelo qual fica
INTIMADO, de que por este Juízo foram
CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS EM
FAVOR DA VÍTIMA, consistentes em: a) o
imediato afastamento do requerido do domicílio ou
local de convivência com a ofendida; b) proibição de
aproximação do requerido da ofendida, fixando-lhe
o limite de aproximação mínima de 300 (trezentos)
metros; c) proibição de manter contato com a
ofendida, por qualquer meio de comunicação. Fica o
AGRESSOR advertido de que, em caso de
descumprimento das medidas protetivas acima
deferidas, poderá ser decretada a sua prisão
preventiva. E para conhecimento de todos, será este
publicado no Diário do Judiciário, bem como
afixado no saguão do Fórum Local. Dado e passado
nesta cidade de Passos, Estado de Minas Gerais, aos
29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de
2020 (dois mil e vinte). CUMPRA-SE. Eu ______
Shelda Colpani Vitório, Estagiária, o digitei.
_______ Pollyana Aparecida Ferreira Rodrigues,
Gerente de Secretaria, o subscrevi. Mateus Queiroz
de Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Secretaria Criminal
e da Infância e da Juventude ______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº. 850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 60 DIAS
- - VÍTIMA - ANA JULIA GOMES DE MELO
AGUILAR, brasileira, filha de Luciano Cardoso
Aguilar e Rosemery Gomes de Melo, nascida aos

29/06/1999, RG 20647135. DR. MATEUS
QUEIROZ DE OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da
Segunda Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, da Comarca de Passos, Estado de Minas
Gerais, na forma da Lei, etc# F A Z S A B E R a
quantos este Edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Secretaria Criminal e
da Infância e da Juventude, corre o processo nº
479.20.001847-7 contra o réu LUIZ FELIPE
OLIVEIRA TEIXEIRA, nascido aos 12/06/1997,
filho de Maria Aparecida Vieira de Oliveira e José
Donizete Teixeira, do qual fora vítima a pessoa
acima qualificada. E por estar ela em lugar incerto e
não sabido, mandou na melhor forma de direito
passar o presente Edital, pelo qual fica a vítima
intimada de que por este Juízo, foram
CONCEDIDAS MEDIDAS PROTETIVAS EM
FAVOR DA VÍTIMA, consistentes em: a) proibição
da aproximação do requerido da vítima, devendo
manter distância mínima de 300 (trezentos) metros;
b) proibição de manter contato com a ofendida por
qualquer meio de comunicação.. Fica a ofendida
cientificada de que também deverá submeter-se ao
cumprimento das medidas determinadas e, caso não
o faça, estará RENUNCIANDO TACITAMENTE
às medidas concedidas. Fica a ofendida advertida de
que deverá comunicar à Delegacia de Atendimento à
Mulher ou ao Ministério Público eventual
descumprimento das medidas deferidas por parte do
ofensor. E para conhecimento de todos, será este
publicado no Diário do Judiciário, bem como
afixado no saguão do Fórum Local. Dado e passado
nesta cidade de Passos, Estado de Minas Gerais, aos
29 (vinte e nove) dias do mês de julho do ano de
2020 (dois mil e vinte). Cumpra-se. Eu, _____,
Shelda Colpani Vitório, Estagiária de Direito, o
digitei. _____, Pollyana Ap. Ferreira Rodrigues,
Gerente de Secretaria, subscrevi-o. Mateus Queiroz
de Oliveira, Juiz de Direito da 2ª Secretaria Criminal
e da Infância e da Juventude _______.

COMARCA DE PASSOS - Av. Arlindo Figueiredo,
nº850 - Jardim Continental - 2ª Sec. Criminal e da
Infância e da Juventude - JUSTIÇA GRATUITA -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - AGRESSOR -
PRAZO DE 60 DIAS - RICARDO DONIZETI DA
SILVA, brasileiro, filho de Osmani da Silva e
Aparecida Donizeti da Silva, nascido aos
31/03/1978, RG nº 10683167, CPF nº
186420602899.. O DR. MATEUS QUEIROZ DE
OLIVEIRA, MM. Juiz de Direito da Segunda
Secretaria Criminal e da Infância e da Juventude, da
Comarca de Passos, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc# FAZ SABER a quantos este
Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo e Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude, corre o processo de Medida Protetiva nº
0479.20.001377-5, contra o agressor supracitado, no
qual fora vítima LUCIA HELENA ROSA DE
OLIVEIRA, filha de Valdomiro de Oliveira e Maria
Ines da Rosa Oliveira, nascida aos 16/08/1981. E por
estar o AGRESSOR em lugar incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito passar o
presente Edital, pelo qual fica INTIMADO, de que
por este Juízo foram CONCEDIDAS MEDIDAS
PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA,
consistentes em: a) o imediato afastamento do
requerido do domicílio ou local de convivência com
a ofendida; b) proibição de aproximação do
requerido da ofendidaa, fixando-lhe o limite de
aproximação mínima de 300 (trezentos) metros; c)
proibição de manter contato com a ofendida, por
qualquer meio de comunicação. Fica o AGRESSOR
advertido de que, em caso de descumprimento das
medidas protetivas acima deferidas, poderá ser
decretada a sua prisão preventiva. E para
conhecimento de todos, será este publicado no
Diário do Judiciário, bem como afixado no saguão
do Fórum Local. Dado e passado nesta cidade de
Passos, Estado de Minas Gerais, aos 29dois) dias do
mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte).
CUMPRA-SE. Eu ______ Shelda Colpani Vitório,
Estagiária, o digitei. _______ Pollyana Aparecida

Ferreira Rodrigues, Gerente de Secretaria, o
subscrevi. Mateus Queiroz de Oliveira, Juiz de
Direito da 2ª Secretaria Criminal e da Infância e da
Juventude ______.

1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E
EXECUÇÕES PENAIS
JUSTIÇA GRATUITA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 90 DIAS
ALLISON LUND DA SILVA PEREIRA, brasileiro,
natural de Passos/MG, nascido aos 02/01/1988, filho
de Delfina Maria da Silva e Eliezer Gomes Pereira.
Processo nº 0479.18.008717-9

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc

FAZ SABER a quantos este Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, correu o processo
supraepigrafado, contra o réu, acima qualificado, por
estar a mesma em lugar incerto e não sabido,
mandou na melhor forma de direito passar o
presente Edital, pelo qual fica a mesma intimada da
sentença, bem como do acolhimento dos embargos
declaratórios, que julgou procedente o pedido
contido na denúncia e condenou o réu, como incurso
nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito
Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção e
10 (dez) dias-multa, no regime aberto, com
aplicação da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito, com prestação
pecuniária fixada no valor equivalente a 01 (um)
salário mínimo. E para conhecimento de todos será
este publicado no Diário Oficial e afixado no saguão
do Fórum. Dado e passado nesta cidade de Passos,
Estado de Minas Gerais, aos 29/07/2020. Eu,
Gabriel Campos Costa, Estagiário, o digitei.
Eu,_________, Gilberto Paim, Escrivão Judicial em
Substituição, o conferi e assinei.
Ademir Bernardes de Araújo Filho
Juiz de Direito

COMARCA DE PASSOS/MG
1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E
EXECUÇÕES PENAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA
PRAZO DE 15 DIAS
JOSÉ CARLOS DE BARROS, brasileiro, natural de
Santana do Passos/MG, nascido aos 02/03/1964,
filho de Maria José de Lima e José Camilo de
Barros.
Processo nº 0479.12.009569-6

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc

FAZ SABER a quantos este Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, correu os autos
supraepigrafado, contra o réu, acima qualificado, e,
por estar este em lugar incerto e não sabido, mandou
na melhor forma de direito passar o presente Edital,
pelo qual o intima para comparecer à secretaria deste
Juízo no prazo de 10 (dez) dias, para informar se
possui interesse na restituição do valor pago na
fiança. E para conhecimento de todos será este
publicado no Diário Oficial e afixado no saguão do
Fórum. Dado e passado nesta cidade de Passos,
Estado de Minas Gerais, aos 29/07/2020. Eu,
Gabriel Campos Costa, Estagiário, o digitei. Eu,
___________, Gilberto Paim, Escrivão Judicial em
Substituição, o conferi.
Ademir Bernardes de Araújo Filho
Juiz de Direito

COMARCA DE PASSOS/MG
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1ª SECRETARIA CRIMINAL, PRECATÓRIAS
CRIMINAIS E
EXECUÇÕES PENAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO - JUSTIÇA
GRATUITA
PRAZO DE 15 DIAS
SILVESTRON OLIVEIRA SILVA, brasileiro,
natural de Santana do Ipanema/AL, nascido aos
20/06/1989, filho de Silvan Oliveira Silva e de
Maria José Ferreira Henrique.
Processo nº 0479.15.000167-1

Ademir Bernardes de Araújo Filho,
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara
Criminal, Precatórias Criminais e Execuções Penais
da Comarca de Passos do Estado de Minas Gerais,
na forma da Lei, etc

FAZ SABER a quantos este Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria Criminal, correu os autos
supraepigrafado, contra o réu, acima qualificado, e,
por estar este em lugar incerto e não sabido, mandou
na melhor forma de direito passar o presente Edital,
pelo qual o intima para comparecer à secretaria deste
Juízo no prazo de 10 (dez) dias e informar se possui
interesse na restituição do documento CRLV,
apreendido nos autos. E para conhecimento de todos
será este publicado no Diário Oficial e afixado no
saguão do Fórum. Dado e passado nesta cidade de
Passos, Estado de Minas Gerais, aos 29/07/2020. Eu,
Gabriel Campos Costa, Estagiário, o digitei. Eu,
___________, Gilberto Paim, Escrivão Judicial em
Substituição, o conferi.
Ademir Bernardes de Araújo Filho
Juiz de Direito

PATOS DE MINAS

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PATOS DE MINAS, ESTADO DE
MINAS GERAIS - EDITAL DE INTIMAÇÃO -
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - PROCESSO
ELETRÔNICO N° 5004356-67.2019.8.13.0480. O
Exmo. Dr. Tenório Silva Santos, MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível desta cidade e comarca de
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais, na forma
da lei, etc... INTIMA, pelo presente edital o
executado JAIRO VITOR FIUSA, brasileiro, em
união estável, gesseiro, nascido aos 06/01/1995,
filho de Jairo Dias Fiusa e Maria Helena Mendonça
dos Santos, inscrito no CPF sob o n°
126.209.286-80, e no RG sob o n° MG-18.718.871
SSP/MG, atualmente em lugar incerto e não sabido,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor
indicado no demonstrativo discriminado e atualizado
do crédito, acrescido de custas, se houver. Ficando
advertido de que, transcorrido o prazo previsto no
art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO.
Ciente ainda de que não efetuado o pagamento
voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, serão
efetuadas pesquisas junto aos sistemas
informatizados à disposição do juízo (Bacenjud e
Renajud), sendo que o débito será acrescido de
multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento. Referente a presente
ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, requerida
por P.H.E.F., menor impúbere, representado por sua
genitora NATHÁLIA KAROLINE LIMA, em face
de JAIRO VITOR FIUSA, que tramita perante este
Juízo, a acompanhar a tramitação do aludido
processo até final sentença. E, para conhecimento de
todos os interessados, expediu-se o presente edital,
que será publicado no Diário do Judiciário
Eletrônico na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade e comarca de Patos de Minas, Estado de
Minas Gerais, aos 29 dias do mês de julho do ano de
2020. Eu, Reuto André Fernandes, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei e subscrevo. Tenório Silva Santos.
Juiz de Direito. OAB/MG nº 161.079.

PATROCÍNIO

Processos Eletrônicos (PJe)

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
PATROCÍNIO - ESTADO DE MINAS GERAIS -
EDITAL -
CONVOCAÇÃO DE CREDORES - PRAZO 15
DIAS (ARTIGO 52, § 1º DA LEI 11.101/2005)
expedido
nos autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL do
Grupo Montesa - PROCESSO Nº 5002499-
46.2020.8.13.0481- O Douto Walney Alves Diniz,
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de
Patrocínio, Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER que, por parte de MONTESA
AGROPECUARIA INDUSTRIA, COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME.
(CNPJ/MF sob o nº 66.223.488/0001-24) e
MARCELO BALERINI DE CARVALHO
(CNPJ/MF sob o
nº 86.481.439/0001-07) foram requeridos os
benefícios de Recuperação Judicial, na forma da Lei
11.101/05, tendo por objetivo viabilizar a superação
da crise econômico-financeira que as aflige. Consta
da inicial que os Requerentes têm por atividade
voltadas ao ramo da produção rural. Descreveu o
histórico desde sua constituição até os problemas
financeiros atuais com a queda do seu faturamento,
acentuada pela crise setorial, bem como informou
que várias foram as medidas adotadas pela empresa
no intuito de buscar meios para contornar a grave
situação instalada. Tais medidas, contudo, não se
mostraram suficientes para a geração de caixa
necessário para fazer frente a tão expressivo
endividamento e as movimentações diárias
necessárias, que continuaram a pressionar o fluxo de
pagamentos da empresa, levando as empresas a
situações de inadimplência. FAZ SABER, também,
que por decisão proferida em 02 de junho de 2020,
foi deferido o processamento da recuperação judicial
dos devedores, vez que o pedido for instruído com
prova do atendimento aos requisitos do art. 48 e com
os documentos relacionados no art. 51, ambos da Lei
11.101/2005, nos seguintes termos: "Ante o exposto,
DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação
judicial de MONTESA AGROPECUÁRIA
INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº
66.223.488/0001-24,
com sede na Rua Nicolson Pacheco, nº 645, Sala 03,
Centro, CEP 38760-000, Município de Serra do
Salitre/MG e MARCELO BALERINI DE
CARVALHO, Produtor Rural inscrito no CPF sob o
nº 063.883.198-90 e no CNPJ sob o nº
86.481.439/0001-07, com principal estabelecimento
no Acesso a 10 Metros da Rua Nicolson Pacheco, nº
645, Galpões 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07, Zona Rural,
CEP 38760-000. Assim sendo: a) Nomeio
Administrador Judicial a pessoa jurídica
INOCENCIO DE PAULA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº.
12.849.880/0001-
54, a qual será devidamente representada pelo Dr.
ROGESTON INOCENCIO DE PAULA (OAB/MG
nr. 102.648), com sede na Rua Tomé de Souza, nº
830, 4º andar, conj. 401, Savassi, Belo
Horizonte/MG, CEP: 30140-130 e endereço
eletrônico:
informacao@inocenciodepaulaadvogados.com.br,
para fins de intimações, além do telefone:
(31) 2555-3174, a qual deverá ter seu nome incluído
junto aos autos, para efeito de intimação das
publicações, e ser convocada para firmar termo de
compromisso nos autos em 48 (quarenta e oito)
horas (artigo 33 da Lei 11.101/05), caso aceite a
nomeação, com imediata assunção de suas funções e
deveres, observando-se as disposições previstas no
artigo 22, I e II, da Lei de Recuperação e Falências.
Com isto, determino o seguinte: B) Determino sejam
contados em dias corridos os prazos de caráter
material, em especial dos 180 (cento e oitenta) dias

do stay period e dos 60 (sessenta) dias para a
apresentação do Plano de Recuperação Judicial,
sendo os demais prazos de natureza processual
contados em dias úteis, por aplicação supletiva do
art. 219 do CPC; C) Ordeno a suspensão, pelo prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados da publicação da presente decisão, de todas
as ações e execuções contra a sociedade devedora,
ressalvadas as ações previstas pelo artigo 6º, §§ 1º,
2º e 7º e pelo artigo 49, §§ 3º e 4º, da Lei n°
11.101/2005, conforme previsto no art. 6º, § 4º c/c
art. 52, inciso III, da mesma Lei, cabendo aos
Requerentes fazer a comunicação dessa suspensão
aos juízos competentes; D) Determino os devedores
a apresentação do plano de recuperação no prazo
improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos,
contados da publicação da presente decisão, sob
pena de convolação em falência, na forma dos
artigos 53, 71 e 73, inciso II, da Lei n° 11.101/2005;
E) Determino aos devedores a apresentação de
contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a
recuperação judicial, sob pena de destituição dos
seus controladores e administradores; F) Expeça-se
edital, na forma do § 1º do artigo 52 da Lei
11.101/2005, com o prazo de 15 (quinze) dias para
habilitações ou divergências, que deverão ser
apresentadas ao Administrador Judicial, no seu
endereço acima mencionado, ou por meio do
endereço eletrônico que deverá constar do edital;
G) Fica desde já autorizado à Secretaria do Juízo
independentemente de despacho, a exclusão de todas
as petições inseridas nestes autos que contenham
pedidos de divergências, habilitações e impugnações
de crédito, ingressadas diretamente nos autos, no
prazo previsto no art. 7º, §1º da Lei 11.101/05, em
razão da evidente extemporaneidade, haja vista que
neste período não há judicialização desses
procedimentos, que são administrativos e devem ser
encaminhados pelos interessados diretamente ao
administrador judicial, como determinado no item
anterior; H) Oficie-se ao registro competente (Junta
Comercial), para anotação da recuperação judicial
(art. 69, § único da Lei 11.101/2005); I) Defiro o
sigilo sobre a listagem dos empregados contratados e
seus respectivos salários e sobre a relação de bens
dos sócios, de modo que eventuais consultas ou
obtenção de cópias só poderão ser fornecidas com
prévia autorização judicial, excluindo-se dessa
restrição o Ministério Público e o Administrador
Judicial;
J) Intime-se o Ministério Público e as Fazendas
Públicas da União, dos Estados e Municípios, sendo
que, por se tratar de processo eletrônico, fica desde
já, quando possível, autorizada a intimação via
sistema das referidas Fazendas; L) Determino a
intimação dos devedores para apresentarem
Relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção,
assinados pelo sócio e pelo contador responsável da
devedora Montesa Agropecuária Indústria,
Comércio, Importação e Exportação Ltda - ME, bem
como do devedor Marcelo Balerini de Carvalho,
conforme preleciona a alínea "d" do inc. II do art. 51
da Lei 11.101/05; M) Determino a intimação dos
devedores para apresentarem relação de Empregados
do devedor Marcelo Balerini de Carvalho, conforme
determina o inciso IV do art. 51 da Lei 11.101/05;
N) Determino a intimação da parte requerente para
que proceda à correta atribuição do valor de causa,
correspondente aos créditos que pretende submeter à
Recuperação Judicial, no prazo de 15 dias, devendo
ser recolhida a diferença sobre as custas processuais,
conforme o caso." FAZ SABER, ainda, que as
recuperandas apresentaram o seguinte Rol de
Credores: CLASSE I - CREDORES
TRABALHISTAS: ADAILTON CARVALHO
(R$7.600,00), ADAILTON CARVALHO (R$ R$
6.514,12), ADAILTON CARVALHO (R$
10.183,35), ADAIR JUNIOR SILVA (R$ 5.736,38),
ALESSANDRO DA COSTA (R$ 3.883,21), ALEX
DA SILVA (R$ 604,38), ALEX DA SILVA (R$
729,85), ALEX DA SILVA (R$ 4.689,58), ANA
GLAUDIA DA SILVA (R$ 7.949,43), ANDRE
LUIS VIANA (R$ 17.589,02), ANDRE LUIS
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VIANA DA CRUZ (R$ 10.079,87), ANDRE LUIS
VIANA DA CRUZ (R$ 9.485,74), ANDRESSA
ARAUJO NETO (R$ 1.615,31), ANTONIO
DIVINO PRESIDENTE TEIXEIRA (R$ 10.127,28),
ANTONIO DIVINO PRESIDENTE TEIXEIRA (R$
17362,92), ANTONIO LUIS BAPTISTAO (R$
9.547,36), APARECIDO RAFAEL VELOSO (R$
28.637,82), BENEDITO FERREIRA DOS
SANTOS (R$ 15.017,50), BENEDITO FERREIRA
DOS SANTOS (R$ 16.722,02), CARLOS
ALBERTO DA SILVA (R$ 5.898,32), CARLOS
ALESSANDRO DE SOUZA (R$ 10.370,89),
CARLOS ALESSANDRO DE SOUZA (R$
9.265,85), CARLOS EDUARDO DE CASTRO
PEREIRA (R$ 11.628,78), CASSIO DORNELES
DOS REIS (R$ 7.158,75), CELIO APARECIDO DE
ALMEIDA BARROSO (R$ 7.591,20), CELIO
APARECIDO DE ALMEIDA BARROSO (R$
9.541,83), CELIO APARECIDO DE ALMEIDA
BARROSO (R$ 6.534,78), DARLAN MARTINS
REIS (R$ 5.793,53), DEVID EXPEDIDO DE
LARA (R$ 764,05), DEVID EXPEDIDO SILVA
DE LARA (R$ 1.017,38), DEVID EXPEDITO
SILVADE LARA (R$ 4.750,12), DONIZETTI
FRANCISCO DA CRUZ (R$ 16.672,78),
DONIZETTI FRANCISCO DA CRUZ (R$
13.000,00), ELISOM OLIVEIRA CAMPOS (R$
9.614,10), FERNANDA DIENNE XAVIER (R$
9484,55), GABRIEL VINICIUS GONCALVES
COSTA (R$ 6.692,29), GABRIELA SOUZA DOS
REIS (R$ 3.657,23), GEDENILTON ALVES DOS
SANTOS (R$ 2.549,60), GENESA CLEMENTINO
(R$ 1.851,56), GENILSON SILVA DE SOUZA (R$
12.000,00), GIL BERNARDES DA SILVEIRA
NETO (R$ 20.731,62), GILBERTO ALVES
ROCHA (R$ 7.140,70), GILBERTO ALVES
ROCHA (R$ 10.425,26), GILBERTO ALVES
ROCHA (R$ 12.582,11), GISLAINE MUNIZ
BATISTA (R$ 4.004,03), GUILHERME SOUZA
DOS SANTOS (R$ 231,83), ILTON DIAS LIMA
(R$ 2.101,96), ILTON DIAS LIMA (R$ 4.611,86),
ISADORA CAMILA SCHIARA (R$ 12.711,48),
JEAN PAULO RIBEIRO SOUZA (R$ 13.739,13),
JENI GONGALVES CARDOZO ROCHA (R$
12.401,62), JOEL GONCALVES PEREIRA (R$
20.504,05), JOEL GONÇALVES PEREIRA (R$
24.250,72), JOSE ADRIANO FRANCISCO DA
SILVA (R$ 404,55), JOSE CARLOS ALVES (R$
17.403,00), JOSE CARLOS ALVES (R$
18.002,00), JOSE JUCIEL FREIRE DOS SANTOS
(R$ 6.204,19), JOSE LUIZ DA ROCHA (R$
30.255,21), JOSE
ROMILSON DE JESUS LEAL (R$ 1.652,22),
JUCIENE BEZERRA LIMA DOS SANTOS (R$
1.588,39), JULIANO HENRIQUE MARTINS (R$
3.123,73), LAZARO DOS REIS SANTOS (R$
16.302,95), LAZARO DOS REIS SANTOS (R$
16.572,06), LAZARO DOS REIS SANTOS (R$
9.601,06), LEONALDO ONOFRE SCHIARA (R$
23.174,00), LEONALDO ONOFRE SCHIARA (R$
19.759,73), LEONALDO ONOFRE SCHIARA (R$
19.780,80), LINDOMAR ROSA (R$ 5.108,59),
LUCAS DE SOUZA ARRUDA (R$ 4.619,74),
LUCAS DOS REIS GONZAGA (R$ 8.171,89),
LUCAS JULIANO (R$ 4.695,59), LUCIANO
OLIVEIRA CRUZ (R$ 18.081,09), LUCIANO
OLIVEIRA CRUZ (R$ 15.012,03), LUIZ CARLOS
BRAULINO (R$ 23.620,64), LUIZ FERNANDO
SILVA RIBEIRO (R$ 4.388,37), MACIEL
VANDERLEY DE OLIVEIRA RABELO (R$
3.602,12), MAICON DA SILVA PAULO (R$
2.313,39), MARCOS PAULO SOARES SILVA (R$
1.897,13), MARIA HELENA OLIVEIRA
CARVALHO (R$ 3.689,00), MARIA HELENA
OLIVEIRA CARVALHO (R$ 6.535,09), MARIA
HELENA OLIVEIRA CARVALHO (R$ 6.632,49),
MARLENE SILVA DOS SANTOS (R$ 1.681,86),
MATTEUS DOS SANTOS LIMA (R$ 3.655,33),
MAXUEL OLIVEIRA DE MELO (R$ 2.584,20),
ONEIDA MARIA DOMINGOS (R$ 5.660,00),
ONEIDA MARIA DOMINGOS (R$ 8.631,15),
ONEIDA MARIA DOMINGOS (R$ 6.110,80),
ORACIO SIMAO DE SOUZA (R$ 10.938,04),

OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS (R$
3.600,00), OSMAR RODRIGUES DOS SANTOS
(R$ 7.687,23), OSMAR RODRIGUES DOS
SANTOS (R$ 3.689,20), OSORIO VIEIRA
BORGES (R$ 11.948,14), OSORIO VIEIRA
BORGES (R$ 12.763,80), PAULA SILVA DOS
SANTOS (R$ 3.315,88), PAULO ELTON BRUNO
DE OLIVEIRA (R$ 8.740,00), PAULO ELTON
BRUNO DE OLIVEIRA (R$ 13.444,66), PAULO
ELTON BRUNO DE OLIVEIRA (R$ 10.992,62),
PAULO SERGIO SERAFIM DE JESUS (R$
7.180,53), PEDRO CARLOS SATURNINO DE
OLIVEIRA (R$ 24.301,00), PEDRO PEREIRA
COSTA (R$ 2.618,06), POLIANA DA SILVA
CAZUZA SANTOS (R$ 5.045,67), QUESIO
ISRAEL DA COSTA SANTANA (R$ 1.850,55),
RENATA DE SOUZA BARBOSA (R$ 6.298,44),
RICARDO RAMOS DE SANTANA (R$ 2.997,25),
ROBERTO CARLOS DA SILVA (R$ 4.007,02),
RODRIGO PEREIRA GAZIERI (R$ 1.620,00),
ROGERIO PORFIRIO DA SILVA (R$ 1.592,00),
ROMERO FERNADES PEREIRA (R$ 16.451,64),
ROMERO FERNANDES PEREIRA (R$
22.934,54), ROMERO FERNANDES PEREIRA
(R$ 18.148,87), ROSA MARIA ALVES SILVA (R$
4.452,31), ROSA MARIA SOUZA RIBEIRO (R$
7.729,52), ROSILEIDA DOMINGOS SILVA (R$
2.901,00), ROSILEIDA DOMINGOS SILVA (R$
5.100,84), ROSILEIDA DOMINGOS SILVA (R$
6.030,42), SEBASTIAO ALVES DA COSTA (R$
14.000,00), SERGIO REIS OLIVEIRA (R$
13.913,72), SERGIO REIS OLIVEIRA (R$
16.123,33), SERGIO SILVA JUNIOR (R$
22.922,50), VALDECIR DONIZETI PAIAO (R$
21.110,91), VALDECIR DONIZETTI PAIAO (R$
13.407,00), VANDEIR DOS REIS (R$ 7.969,00),
VANDEIR DOS REIS (R$ 12.310,58), VANDEIR
DOS REIS (R$ 13.458,99), VINICIUS LUIZ
PEREIRA (R$ 7.678,21), VITOR LUIZ PEREIRA
(R$ 4.488,40), WASHINGTON ANTONIO
RODRIGUES (R$ 12.383,75), WASHINGTON
ANTONIO RODRIGUES (R$ 1.277,21),
WASHINGTON ANTONIO RODRIGUES (R$
303,46), WASHINGTON ANTONIO RODRIGUES
(R$ 10.665,41), WELYNTON GONZAGA DE
OLIVEIRA (R$ 14.985,49), WELYNTON
GONZAGA DE OLIVEIRA (R$ 6.183,55),
WESLEY DOS REIS ROMAO (R$ 2.614,08),
WEVERTON CARLOS LINO (R$ 1.001,46),
WEVERTON CARLOS LINO (R$ 2.127,73),
WEVERTON CARLOS LINO (R$ 5.971,43),
WILLIAM LUIZ DA SILVA (R$ 7.461,16),
WILLIAM LUIZ DA SILVA (R$ 14.015,22),
WILLIAM LUIZ DA SILVA (R$ 15.780,41).
TOTAL CLASSE I - CREDORES
TRABALHISTAS: R$ 1.276.395,72. CLASSE III -
CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: ADILSON
ANDRE DE OLIVEIRA EMBALAGENS EIRELI
(R$ 36.866,66), ADILSON DONIZETE VIRIATO
JUNIOR (R$ 10.570,58), ADM DO BRASIL
LTDA. (R$ 7.092.262,80), ADMAR DOS REIS (R$
9.251,20), AGRO SOCZEK (R$ 186.339,73),
AGROCAFÉ COMERCIO E REPRESENTAÇAO
LTDA (R$ 10.224,00), AGROCAFÉ COMERCIO
E REPRESENTAÇAO LTDA (R$ 10.224,00),
AGROCAFÉ COMERCIO E REPRESENTAÇAO
LTDA (R$ 10.224,00), AGROSOLOS
AGRONOMIA E MEIO AMBIENTE LTDA (R$
37.348,70), ANDERSON DA SILVA BELEM (R$
20.049,27), ARI DANIEL PEREIRA (R$ 7.149,93),
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE PRODUTORES DE
ALGODÃO - AMIPA (R$ 7.198,00), ATLANTICA
SEMENTES S.A. (R$ 222.263,50), AUTO
ELETRICA PARANA LTDA (R$ 244.719,35),
AUTO SOCORRO PLANALTO (R$ 6.200,00), B S
FUNDO DE INVESTIMENTO (R$ 146.448,00),
BANCO BRADESCO S.A (R$ 371.682,86),
BANCO DO BRASIL SA (R$ 4.527.179,65),
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL
BRASIL S/A (R$ 55.685.733,34), BANCO SAFRA
SA (R$ 1.042.727,17), BANCO SANTANDER SA
(R$ 6.790.125,83), BANCO SICOOB CREDICOPA
(R$ 74.371,79), BIOPLANT

MISTURADORA AGRÍCOLA LTDA (R$
8.800,00), BRADESCO CONSORCIOS
MONTESA (R$ 29.895,55), BRASIF LOCADORA
LTDA (R$ 40.300,00), BRR - FUNDO DE
INVESTIMENTO (R$
677.208,02), BRUMADO AUTO PECAS LTDA
(R$ 18.452,23), CALCARIO NOROESTE LTDA
(R$
25.603,76), CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E
NUTRIÇÃO VEGETAL LTDA (R$ 10.800,00),
CAMPO FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO
VEGETAL LTDA (R$ 10.800,00), CARLITO
KLEMBA (R$ 2.746.000,00), CARLOS ALBERTO
BORGES GARCIA (R$ 153.439,21), CARLOS
ANTONIO DA SILVA (R$ 418.900,00), CARLOS
CESAR FERREIRA DOS SANTOS (R$
11.600,00), CASE - TRACAN MAQ. E SISTEMAS
P/ AGRICULTURA LTDA (R$ 48.501,52), CCR-
MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA (R$ 8.192,00),
CELIO SILVIO MENDONÇA (R$ 9.800,00),
CICOPAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD.
ALIMENTICIOS (R$ 3.509.757,07), CMA -
CONSULTORIA, METODOS, ASSESSORIA E
MERCANTI (R$ 11.059,95), COCAL CEREAIS
LTDA - CESTA DE ALIMENTOS (R$ 10.366,80),
COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE
ALIMENTOS (R$ 10.366,80), COCAL CEREAIS
LTDA - CESTA DE ALIMENTOS (R$ 10.366,80),
CONSEG ADMINISTRADORA DE
CONSORCIOS LTDA (R$ 25.066,10),
CONSORCIO BRADESCO PRIME (R$ 37.812,99),
COOL SEED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS
AGRICOLAS (R$ 364.371,20), COOPERATIVA
AGRO PECUARIA DE PATROCINIO LTDA (R$
165.920,58), COOPERCITRUS COOPERATIVA
DE PRODUTORES RURAIS (R$ 457.168,54),
COOPERTRANSNOR - COOPERATIVA DE
TRANSPORTE E CONSUMO DO NOROESTE
MINEIRO (R$ 6.171,00), COOXUPÉ
-COOPERATIVA REGIONAL DE
CAFEICULTORES (R$ 100.559,20), CREDIT
BRASIL MULTISSETORIAL MASTER (R$
65.480,00), CRISTIAN HENRIQUE ALVES
SOUZA (R$ 21.592,23), DILMAR RIBEIRO DE
CARVALHO (R$ 2.030.000,00), DINATECNICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (R$
11.430,72), DITRASA S/A (R$ 232.084,55), DM
TRANSPORTES LTDA (R$ 18.741,36),
DONIZETE ANTONIO XAVIER (R$ 30.309,02),
EDINEI GERALDO DO CARMO (R$ 24.468,00),
EDMILSON CESAR TOLENTINO LEMES (R$
13.380,40), EDUARDO GONÇALVES PEREIRA
(R$ 249.144,06), EDUARDO ROSA DA COSTA
(R$ 10.226,53), EDUARDO SPINACE (R$
1.519.805,21), ELIAS DE SOUZA ASSIS (R$
18.636,99), ELOISIO NUNES GUIMARAES (R$
525.000,00), ENVIROLOGIX DO BRASIL
DIAGNOSTICOS LTDA (R$ 11.594,48),
EURIPEDES MORAES (R$ 16.122,10),
EUROQUIMICA IND. E COM. DE INS. AGRIC.
LTDA (R$ 17.550,00), EXPOCACCER-
COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO
CERRADO LTDA. (R$ 376.101,98), F & P
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (R$
9.555,08), FABRICIO RODRIGUES LIMA (R$
87.116,77), FAZENDA SISAN LTDA (R$
45.425,00), FERNANDO GONÇALVES
MOREIRA (R$ 303.040,76), FERNANDO VIEIRA
DOS SANTOS (R$ 16.700,04), FERTILIZANTES
NPK LTDA (R$ 153.470,00), FERTINOR -
FERTILIZANTES LTDA (R$ 26.500,00),
FIDUSSIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO
PADRONIZADOS (R$ 5.500.000,00), FLAVIA
FERREIRA DA SILVEIRA (R$ 110.000,00),
FLAVIO JUNIOR CUNHA RAMOS (R$ 5.000,00),
FLORESTADORA PERDIZES LTDA -
ROCHETO (R$ 214.513,67), FUNDAÇÃO
SHUNJI NISHIMURA (R$ 24.036,00), G B
HIDRAULICA LTDA (R$ 34.830,00),
GERAFORÇA LOCAÇAO E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS LTDA (R$ 15.970,00),
GERALDO BRAZ DE FARIA (R$ 69.543,10),
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GERALDO PACHECO DE MELO (R$
2.691.181,68), GILCA RODRIGUES FERRAZ (R$
40.000,00), GILMAR ROKOCIUBA (R$ 8.056,95),
GILMAR SANTOS FERREIRA (R$ 15.386,48),
GOIAS MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA
(R$ 10.800,00), GUILHERME ALVES CARDOSO
(R$ 62.017,36), HELENO COSTA AGUIAR (R$
49.000,00), HELIO SESSOSTRE DORNELAS (R$
145.631,40), HENRIQUE SOUZA RIBEIRO (R$
8.382,39), HUMBERTO SANTOS FERREIRA (R$
7.704,61), IMPÉRIO TRANSPORTES (R$
26.324,60), IRRIGAGIRO MATERIAIS PARA
IRRIGACAO LTDA (R$ 8.846,30), JOAO
BATISTA GOULART (R$ 91.740,00), JOAO
PAULO SALMAZO (R$ 12.000,00), JORGE
ANTONIO HIPOLITO (R$ 27.603,92), JORGE DA
SILVA CASTRO (R$
100.000,00), JOSE GASPAR PEREIRA DE
ALCANTARA (R$ 95.780,63), JOSE HUMBERTO
SOUSA RIBEIRO (R$ 11.504,00), JOSE IRAI (R$
289.100,58), JOSE LUIZ WARTHA (R$
24.057,30), JOSE RAMOS (R$ 10.422,58), JOSE
RAMOS DE OLIVEIRA (R$ 24.097,00), JOSÉ
ANGELO CAGNON (R$ 100.000,00), JOSE
ROBERTO GERVASIO (R$ 8.689,34), JOSÉ
WILSON DO NASCIMENTO (R$
46.593,63), JULIO CESAR GRACIANO DA
SILVA (R$ 51.553,24), JULIO CESAR RIBEIRO
(R$
61.637,00), LABORATORIO DE BIO CONTROLE
FARROUPILHA LTDA. (R$ 351.855,00),
LEANDRO HOMERO SILVA - FESTA DE
PAPEL (R$ 225.839,60), LOAN NASCIMENTO
(R$ 65.744,34), LOCALIZA HERTZ (R$
20.450,17), MACADI - ROLAMENTOS E
CORREIAS LTDA (R$ 7.798,00),
MARCIO DE LIMA (R$ 7.622,02), MARCIO
PEREIRA MARQUES (R$ 47.086,90), MARCO
ANTONIO ZANETI (R$ 36.609,04), MARIA
GILDA SILVA (R$ 583.858,48), MAXIMILIANO
PAZOTTO ROMITO (R$ 200.000,00),
MECANIZA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
(R$ 79.733,42), MONSANTO DO BRASIL LTDA
(R$ 92.382,02), MOZAIR JOSE SILVA (R$
277.600,00), NATIVA AGRONEGOCIOS &
REPRESENTACOES LTDA (R$ 10.298.824,12),
NEW COFFE MAQUINAS AGRICOLA LTDA
(R$ 24.156,66), NOVA HOLANDA - TRATORES,
IMPLEMENTOS E PEÇA LTDA (R$ 11.290,00),
NOVA HOLANDA - TRATORES, IMPL. E PCS
LTDA (R$ 7.582,48), ORLANDO REGINALDO
LEITAO JUNIOR (R$ 314.645,65), OTACILIO
FERRAZ (R$ 1.072.935,71), PARANAIBA
FERTILIZANTES INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA (R$ 1.916.561,39), PARCERIA PRODUTOS
AGRICOLAS LTDA (R$ 240.440,00), PATRO -
DIESEL LTDA (R$ 66.973,00), PAULO GENES
(R$ 1.098.363,28), PAULO HENRIQUE FERRAZ
ALVES (R$ 161.470,00), PAULO SERGIO
SESOSTRES DORNELAS (R$ 72.944,80), PEDRO
BRAS CALLEGARI (R$ 45.717,81), PIRECAL
PIRENOPOLIS CALCARIO LTDA (R$ 16.004,02),
PIVODRIP IRRIGACAO LTDA (R$ 6.430,34),
PREVIA - FUNDO DE INVESTIMENTO (R$
215.307,60), PS EQUIPAMENTOS PARA
IRRIGAÇAO LTDA (R$ 25.307,55), RECALTO
PNEUS LTDA. (R$16.584,75), REDEMAQ
MINAS-REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MAQ
AGRIC LTDA. (R$868.776,97), RESENDE
DIESEL LTDA. (R$22.065,00), RN FOMENTO
MERCANTIL (R$1.982.278,44), ROGERIO
CRYCZAK (R$26.970,89), RONALDO BATISTA
CAMPOS (R$31.200,00), RS PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA. (R$10.968,00), RUI EURIPEDES DA
SILVA (R$6.000,73), SEBASTIAO MARTINS
RIBEIRO (R$19.623,44), SERGIO ADRIANE
GUIMARAES (R$28.302,64), SIDINEI
APARECIDO RIBEIRO DE PAULA
(R$37.280,10), SIFRA - FUNDO DE
INVESTIMENTO (R$185.121,27), SRM FIDC (R$
438.900,60), STA MAQUINAS LTDA (R$
8.280,53), SUL INVEST - FUNDO DE
INVESTIMENTO (R$ 296.761,60), SYNGENTA

PROTECAO DE CULTIVOS LTDA (R$
20.118.675,40), SYNGENTA SEEDS LTDA (R$
5.053.676,41) TELMAC COMERCIO,
IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI (R$
12.703,10), TERRA AGRICOLA PECAS E IMP.
LTDA (R$ 10.035,93), TERRA COMERCIO DE
PECAS E SERVICOS P/ MAQUINAS
AGRICOLAS LTDA (R$
13.474,50), THIAGO DE CASTRO VIEIRA (R$
878.102,01), TOYOPATOS LTDA (R$ 10.658,80),
TOYOPATOS LTDA (R$ 10.658,80),
TOYOPATOS LTDA (R$ 10.658,80),
TRANSMILENIO TRANSPORTES E
COLHEITAS ESPECIAIS LTDA (R$ 8.170,00),
TRANSPORTADORA AGAL LTDA (R$
7.417,33), TRANSPORTADORA SG LTDA (R$
9.400,00), TRATOPEL TRATORES PECAS LTDA
(R$
28.981,09), TRUCKS REIS LTDA (R$ 41.292,78),
TUTTORE TECNOLOGIA EM SEGURANÇA
LTDA (R$
53.296,24), UDIVOL DISTRIBUIDORA DE
PEÇAS LTDA (R$ 2.889.971,91), UNIPARTS
COMERCIAL AGRICOLA LTDA (R$ 73.115,39),
VALDECIR ROMAGNOLI (R$ 40.000,00),
VALORIZA AGRONEGOCIOS EIRELI (R$
4.809.928,54), VASCONCELOS INDUSTRIA
COMERCIO IMP. EXP. LTDA (R$ 17.006,84),
VEGA FIDC (R$ 1.014.337,15), VERNI
KITZMANN WEHRMANN (R$ 882.724,98),
VITOR CASTRO ALVES (R$ 31.331,11), VWM
DIESEL OFICINA MECANICA LTDA (R$
7.628,00). TOTAL CLASSE III - CREDORES
QUIROGRAFÁRIOS R$ 159.258.989,41, CLASSE
IV - CREDORES ME E EPP - ANTERINO
VIEIRA FILHO - ME (R$ 55.173,40), BOMBAS
INJETORAS JK LTDA -ME (R$ 29.808,16), CASA
DOS COMPRESSORES REFRIG.E AR
CONDICIONADO ME (R$ 9.804,00), CLICK
TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA
EPP (R$ 19.333,00), EMBALAGENS
DESCARTAVEIS TATUI EIRELI EPP (R$
15.000,00), GEDIESEL PEÇAS E MECANICA
LTDA -ME (R$ 12.661,88), GTM
EMPILHADEIRA LTDA - ME (R$ 29.180,99),
ILSON JOSE DE OLIVEIRA -ME (R$
201.523,40), IMPORT AGRO INDUSTRIA
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME (R$
49.600,00), INTEGRAL AUTOMAÇAO E
CONTROLE INDUSTRIAL LTDA - ME (R$
6.287,32), IRRIGAMINAS LTDA ME (R$
28.426,67), LARISSA DOS REIS GUIMARAES
-ME (R$ 7.665,00), SUPER J LTDA - ME (R$
45.089,04), TOP CONSTRUÇÕES LTDA - ME (R$
7.800,00), TOTAL CLASSE IV - CREDORES ME
E EPP - R$ 517.352,86, para que produza seus
regulares efeitos de direito, será o edital, com o
prazo de 15 dias, afixado e publicado na forma da
Lei. Ficam advertidos os credores que após a
publicação deste Edital terão prazo de 15 (quinze)
dias para apresentarem à Administradora Judicial
suas habilitações ou divergências de créditos (art. 7º,
§ 1º da Lei nº 11.101/05). As habilitações ou
divergências deverão ser apresentadas diretamente à
Administradora Judicial nomeada, INOCÊNCIO DE
PAULA SOCIEDADEDE ADVOGADOS, CNPJ
12.849.880/0001-54, tendo como responsável o Dr.
Rogeston
Inocêncio de Paula, advogado inscrito na OAB/MG
sob o nº 102.648, com escritório na Rua Tomé de
Souza, nº 830, 4º andar, conj. 401 a 404, Bairro
Savassi, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.140- 136,
Telefone: +55 (31) 2555-3174, OU POR MEIO DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO
ajgrupomontesa@inocenciodepaulaadvogados.com.b
r. Patrocínio, 29 de julho de 2020. Eu, Bruno Willian
dos Santos, Oficial Judiciário, o digitei e assino. Eu,
Vânia Evangelista de Oliveira Santos, Gerente de
Secretaria, o subscrevo e assino por ordem do MM.
Juiz de Direito.

PEDRO LEOPOLDO

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO/MG -
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS -
JUSTIÇA GRATUITA - MARIA JACIRA RAMOS
E SILVA, MM. Juíza de Direito desta 2ª Vara da
Comarca de Pedro Leopoldo/MG, na forma da Lei
etc# FAZ SABER, aos que virem o presente edital
ou dele tiverem notícia, especialmente o réu
JONATHAN BARCELOS BASÍLIO, brasileiro,
portador do RG MG-20116128 SSP/MG, nascido
aos 10/08/1996 em Pedro Leopoldo/MG, filho de
Ediney de Souza Basilio e Claudineia Carla
Barcelos, atualmente em lugar incerto e não sabido,
que, nos autos nº 0210.15.003079-4 de Ação Penal,
o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
ofereceu denúncia, imputando-lhe o crime previsto
no art. 180 do Código Penal, por fato ocorrido em
16/04/2015. Assim, pelo presente edital, fica o réu
acima nomeado CITADO dos termos da referida
denúncia, bem como para responder à acusação, por
escrito, no prazo de dez (10) dias (art. 396 do CPP),
através de advogado constituído ou por defensor
público, oportunidade em que poderá arguir
preliminares e alegar tudo o que interessa à sua
defesa, oferecer documentos e justificações,
especificar as provas que julgue indispensáveis e que
tenha relação com os fatos narrados na denúncia e
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo
sua intimação. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Pedro Leopoldo/MG, aos 29 de julho de
2020. Eu, Ádila Luiza Vieira Ribeiro, estagiária de
direito, o digitei. À Juíza de Direito: (a.) MARIA
JACIRA RAMOS E SILVA

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDO
RECISÃO CONTRATUAL
PRAZO DE: 20 DIAS
Processo nº: 0018629-10.2018.8.13.0210
Requerente: Cristiano Ribeiro Franco e outros
Requerido: Helio Nonato Gomes e outros
O Sr. Otávio Batista Lomônaco, MM. Juiz de
Direito em exercício nesta 1ª Vara de Pedro
Leopoldo, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei,
etc.
FAZ SABER, aos que virem o presente Edital ou
dele notícia tiverem que, por este Juízo e Secretaria,
tem andamento os autos do Processo acima
indicado, servindo o presente para CITAR
EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS,
incertos e desconhecidos, na questão posta em
discussão, e para, desejando, opor-se ao acordo
descrito a seguir, no prazo de 20 (vinte) dias.
Aberta a audiência, celebraram acordo:
1. Todos os procuradores aqui presentes declaram
terem poderes especiais de transação e quitação e
dar e receber recibo; independentemente de qualquer
coisa, todas as partes e todos os procuradores
apresentam neste momento novas procurações com
poderes especiais, notadamente de transação e
quitação e dar e receber recibo a ser juntada nos
autos nº 0026923-22.2016;

2. As partes apresentarão seus documentos
pessoais novamente para fins de cadastramento no
SISCOM;

3. Todos os transatores deverão ser cadastrados
no SISCOM nos autos 0026923-22.2016;

4. O requerido Gleison da Silva Miranda
desiste no agravo nº 1.0210.18.0018862-9.001
devendo o procurador peticionante comunicar à
relatoria do Des. Luciano Pinto; as partes aceitam,
salvo melhor juízo do DD. Relator, não ser
necessário prestar informações no agravo;

5. Esse acordo exclui Gleisson da lide atual e
de todos os demais processos em que possa ter sido
incluído como parte passiva, sem ônus ou custas;

6. Todo e qualquer pagamento feito pelos
requridos Arthur, Camila e Gabriela em favor das
partes e procuradores aqui acordantes é neste
momento objeto de subrrogação em favor deles para
eventual direito de regresso contra a pessoa de Hélio
Nonato Gomes;

7. Para todos os demais processos será
expedida comunicação aos respectivos Magistrados
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informando a celebração dos acordos e informando,
s.m.j. perda do objeto; caso os Juízos entendam não
ser caso de perda do objeto, então as partes aqui
presentes e seus respectivos procuradores pedem
seja homologada a desistência individualmente de
cada processo, sem ônus sucumbenciais para
qualquer das partes, mantida a gratuidade para os
peticionantes pessoais naturais; essa desistência
abrangente não alcança o processo no JESP nº
0007352-65.2016.8.13.0210 que é objeto de cláusula
abaixo;

8. Consolidam a dívida em valor histórico de
R$ 526.596,84 conforme planilha e credores em
anexo;

9. O imóvel em si, Matrícula 80660 do CRI do
3º Ofício de Belo Horizonte fica como garantia do
adimplemento do acordo, devendo ser comunicado
ao CRI para averbação sobre 50% do imóvel, fração
pertencente a Arthur, com a ressalva da gratuidade;

10. Esse acordo abrange também o cheque
objeto da ação nº 0007352-65.2016.8.13.0210, sendo
autorizada a imediata restituição do cheque aos
requeridos Camila e Arthur, para o exercício de
eventual direito de regresso pelo principal e demais
valores pagos nesta ação, inclusive honorários; O
Procurador do exequente neste processo do JESP, o
Dr. Fabrício Alves Silva, OAB/MG nº 118.768 é
incluído na planilha de pagamentos e tão logo receba
seus valores deverá peticionar dando quitação no
processo do JESP para que seja liberada a penhora
do imóvel; caso não peticione, autorizam que o Juízo
da 1ª Vara de Pedro Leopoldo faça diligências junto
ao JESP e junto ao CRI para equacionar a situação
da penhora;

11. O requerido Gleisson pagará uma parcela
para o Dr. Alexandre Alberto da Silva, OAB/MG nº
115.636 no valor de R$ 725,00 em 20.09.2020 a
título de complementação de honorários,
diretamente ao procurador; o inadimplemento desta
rubrica não ensejará a rescisão do acordo como um
todo, pois essa obrigação deve ser considerada como
cláusula autônoma em relação ao acordo; eventual
mora poderá ser executada pelas vias próprias;

12. A dívida será atualizada mensalmente, pela
tabela da CGJ do mês em questão (normalmente
publicada depois do dia 15 do mês) e não incidirão
juros, apenas correção monetária;

13. Mensalmente, os requeridos Arthur, Camila
e Gabriela, solidariamente, depositarão valores em
conta judicial DEPOX para que seja feito o rateio
entre os credores conforme a já citada planilha;

14. Os valores e datas de pagamento estão
indicados na planilha anexa;

15. Os vencimentos que ocorrerem em feriados
(em qualquer das praças de Belo Horizonte ou Pedro
Leopoldo) poderão ser pagos no dia seguinte;

16. Feito o depósito, será designada uma
audiência mensal entre os procuradores das partes,
para que seja feita a atualização do saldo devedor de
cada beneficiário/advogado mensalmente e o rateio a
cada um deles; para essa audiência, bastará a
publicação no DJe, obrigando-se todos os
procuradores a comparecere; o não comparecimento
implicará na perda do direito de questionar as
decisões do rateio, não podendo recorrer das
decisões colegiadas (art. 190 e 191 do CPC/15) que
decidirem a atualização da dívida e a ordem de
pagamento do mês;

17. Havendo saldo para um credor, esse credor
deverá ser pago com o depósito do mês seguinte, até
satisfação de sua fração;

18. Feito o pagamento, será dada quitação para
cada credor individualmente, tão logo quitada sua
fração;

19. Serão feitos rateios respeitando a ordem
indicada na planilha anexa, sendo vedado o
pagamento do próximo sem o integral pagamento do
credor anterior;

20. É vedado aos requeridos fazer pagamentos
ou renegociar valores fora dos autos, sob pena de
não ser reconhecido tal pagamento que prejudicará
os demais;

21. Esse acordo na parcela dos honorários do

Dr. Lorival já abrange as despesas de viagem de seu
cliente, fixadas nos autos;

22. Para as pessoas de Renata, Gilmar, Ricardo,
estes permanecerão no imóvel e neles poderão
permanecer até a conclusão das obras;

23. Se necessário, deverão desocupar os
imóveis ou tolerar a entrada de funcionários para
que sejam concluídas as obras internas; cada
promitente comprador assumirá as despesas de
desocupação e estadia em outro local;

24. Se necessário, deverão tolerar as obras
externas;

25. O habite-se, a convenção de condomínio, a
CND e a averbação no CRI serão providenciadas
pelos requeridos Arthur, Camila e Gabriela;

26. Uma vez obtida a averbação, os promitentes
compradores deverão celebrar novo contrato de
promessa de compra e venda cujos termos repetirão
os termos dos contratos celebrados com Hélio, e
terão os valores pagos e contratados atualizados pela
tabela da CGJ desde a celebração do contrato
original.

27. Os promitentes compradores deverão
providenciar a aprovação do financiamento junto à
CEF em 90 dias, contados da averbação do habite-se
e da CND no CRI;

28. Caso não obtenham o financiamento, os
valores já pagos serão restituídos aos promitente
compradores com a atualização a partir de cada
desembolso feito;

29. Os promitentes compradores, nestes casos,
somente receberão os valores após a desocupação da
unidade;

30. Os promitentes compradores, nestes casos,
somente receberão os valores após o pagamento dos
demais interessados conforme a planilha de
pagamentos dos que optaram por serem ressarcidos
já aprovada nesta audiência;

31. Se mais de um promitente comprador não
obtiver o financiamento ou optar por não fazer o
financiamento, os valores a serem restituídos levarão
em conta uma cronologia do menor para o maior
valor a ser pago;

32. Se o promitente comprador não obtiver o
financiamento da CEF, receberá de volta os valores
pagos, inclusive sinal e arras, exceto a comissão do
corretor, corrigidos a partir de cada desembolso;

33. Se o promitente comprador optar por não
prosseguir com o financiamento da CEF, receberá de
volta os valores pagos, abatendo sinal e arras e
comissão do corretor, corrigidos a partir de cada
desembolso;

34. A partir deste momento é vedada a
realização de acessões, benfeitorias, melhorias e
quaisquer outras obras no imóvel (inclusive as
necessárias) sem autorização dos requeridos e caso
sejam feitas não poderão ensejar alegação de
retenção ou indenização em favor dos promitentes
compradores e incorporarão ao imóvel sem direito a
qualquer compensação, retenção ou indenização;

35. Os três que permanecem no imóvel deverão
pagar 1/10 de IPTU a partir de 2020 e deverão
ressarcir os requeridos dos valores retroativos de
IPTU a partir de 01.01.2016; esse valor a ser
apurado pelos requeridos deverá ser ressarcido à
razão de 1/10 para cada promitente comprador que
permanecer no imóvel em até 60 dias, e caso não
seja pago, será objeto de cobrança em autos
separados, inclusive ficando registrado que tais
acordantes reconhecem desde logo a obrigatoriedade
da dívida passada e futura, nada tendo a questionar
sobre sua exigibilidade ou valor ou
proporcionalidade;

36. Durante o prazo não incidirá juros ou
qualquer atualização;

37. No caso de qualquer dos requerentes optar
por desocupar o imóvel, eventuais pagamentos e
ressarcimentos deverão levar em conta débitos
pendentes de CEMIG, COPASA e IPTU que
poderão ser abatidos pelos requeridos no momento
do pagamento;

38. Fica encerrada qualquer discussão
envolvendo o fato/acidente/contrato e suas

conseqüências, de lado a lado, vale dizer, fica
encerrada a discussão na ótica da parte requerente e
também reciprocamente encerrada na ótica da parte
requerida;

39. O presente acordo dá por encerrada a
questão, reciprocamente considerada, de lado a lado,
por qualquer pretensão material, imaterial, por danos
emergentes, lucros cessantes, perda da chance e
demais despesas, bens e direitos direta ou
indiretamente relacionadas com fato objeto destes
autos, bem como por qualquer outra situação ou
prejuízo direta ou indiretamente relacionado com o
fato/acidente, nada mais podendo ser cobrado ou
pedido em juízo ou fora dele por conta do
fato/acidente;

40. O não pagamento implica em multa
moratória de 10%, o vencimento antecipado da
dívida (ou dívida remanescente, se houver parcelas),
além de juros de mora lineares de 1% a.m., e CM
pela tabela da CGJ, a partir do inadimplemento;

41. Cada parte arca com os honorários de seus
procuradores;

42. Custas iniciais antecipadas correm pela
parte requerente e sem custas outras nos termos do
art. 90, § 3º do CPC/15;

43. As partes afirmam não terem interesse em
recorrer, pedindo seja declarado o trânsito em
julgado;

Em seguida, o MM. Juiz proferiu a seguinte
decisão:

"Vistos, etc.
Para resguardo dos direitos de terceiros,

notadamente outras pessoas que possam ter
celebrado contratos similares, determino seja
publicado edital convocando qualquer pessoa ou
terceiro interessado para se opor ao presente acordo.
Prazo, 20 (vinte) dias, após o que fluirão outros 20
dias. Publicar também na imprensa local, com a
ressalva da gratuidade."

E, para que se não alegue ignorância, mandou
expedir este que será publicado e afixado na forma
da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de
Pedro Leopoldo, Secretaria da 1ª Vara, aos 29 de
Julho 20, 2020. Eu, Fernanda Dutra Assis de Araújo,
Gerente de Secretaria,

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PEDRO LEOPOLDOAVISO AOS
EVENTUAIS INTERESSADOS OU
LESADOSPRAZO 30 (TRINTA) DIASProcesso nº:
5000444-62.2020.8.13.0210Requerentes: FLAVIO
HENRIQUE ANDRADE SANTOS e
DARLEMASSUNCAO MOREIRA SANTOS O Sr.
Otávio Batista Lomônaco, MM. Juiz de Direito em
exercício nesta 1ª Varade Pedro Leopoldo, Estado de
Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER,
aos que virem o presente Edital ou dele notícia
tiverem que, por esteJuízo e Secretaria, tem
andamento os autos do Processo acima indicado, e
por esteedital, AVISA aos eventuais interessados
que as partes requereram alteração doregime de bens
do casamento de Comunhão Universal para
Separação Total deBens. E, para que se não alegue
ignorância, mandou expedir este que serápublicado e
afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta
cidade e Comarca dePedro Leopoldo, Secretaria da
1ª Vara, aos 10 de junho de 2020. Eu,
FernandaDutra Assis de Araújo, Gerente de
Secretaria, o subscrevi. Eu, Otávio Lomônaco,Juiz
de Direito o assino. Assinado: _____________

PIRANGA

COMARCA DE PIRANGA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO 15
(QUINZE) DIAS. A MMª Juíza de Direito da
Comarca de Piranga, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER a quantos o
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
com prazo de 15 (quinze) dias, que este Juízo e
Comarca de Piranga, nos autos de execução criminal
0012209-02.2017.8.13.0508, que a Justiça Pública

Diário do Judiciário Eletrônico / TJMG Editais Quinta-feira, 30 de julho de 2020

dje.tjmg.jus.br Edição nº: 143/2020 Página: 44 de 56



move em face de João Moisés Mendes. E constando
dos autos que o réu encontra-se em local incerto e
não sabido é o presente para INTIMAR o
reeducando JOÃO MOISÉS MENDES, brasileiro,
nascido em 27/04/1973, filho de Maria do rosário
Mendes e Gervásio Mendes, da Decisão prolatada
em 12/12/2019, cuja decisão passo a transcrever:
"(#) O MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio de seu
órgão de execução, atuante nesta Comarca, requereu
a revogação do benefício de suspensão condicional
da pena do sentenciado João Moisés Mendes,
qualificado, sob o argumento de que o beneficiado
não está cumprindo as condições que lhe foram
impostas. Constatou-se nos autos que o autor
mudou-se para Itabirito, sem que declinasse o
correto endereço. Os autos vieram-me conclusos
para decisão. É o que se tem a relatar. Decido.
Trata-se de execução de pena, na qual o
MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a revogação do
benefício da suspensão condicional da pena.
Verifica-se que, além de o recuperando deixar de
comparecer espontaneamente para assinatura de
livro competente (ID. 18.1), também mudou-se sem
atualizar seu endereço, tornando impossível sua
intimação pessoal (ID 29.1). (#) Dessa forma,
descumpridas as condições impostas na suspensão,
cabe ao Magistrado analisar se é o caso de
revogação do benefício. Não há como também
reconhecer a extinção da punibilidade, uma vez que
o recuperando deixou de cumprir as condições antes
do término do período de prova. Por tais razões, com
fulcro no artigo 81, §1º do CP, REVOGO o
benefício da suspensão condicional da pena do
sentenciado JOÃO MOISÉS MENDES, por não ter
cumprido as condições impostas na concessão do
benefício. E, para conhecimento de todos,
expediu-se o presente que será publicado e afixado
na forma da lei. Dou fé. Piranga, 29 de julho de
2020. Eu, Carlos Alberto Novais Lana, Gerente de
Secretaria, o digitei e subscrevi por ordem da Drª.
Maria Tereza Horbatiuk Hypólito, Juíza de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE PIRANGA - EDITAL DE
CITAÇÃO, prazo 30 dias - A MMª. Juíza de Direito
da Comarca de Piranga, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc. Faz saber a quantos o presente
edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem
conhecimento que por este Juízo e Secretaria
tramitam regularmente os termos da Ação Popular,
nº 500189.83.2020.8.13.0508, requerida por Sérgio
Sales Machado Júnior em face do Município de
Presidente Bernardes/MG e CITA todos os
Servidores do Município de Presidente
Bernardes/MG e Terceiros interessados, que se
encontram em local incerto e não sabido, para caso
queiram manifestar nos autos no prazo de 20 dias,
caso queiram, ficando ciente de que não o fazendo
no referido prazo, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial
Tudo conforme os termos da Lei 4.717/1965, art. 6º
e 7º.e incisos. E para conhecimento de todos,
mandou expedir o presente edital, que será
publicado na forma da Lei, por 03 (três) vezes, e
afixado no local de costume. Dado e passado nesta
cidade de Piranga/MG, aos 29 de julho de 2.020. Eu,
Carlos Alberto Novais Lana, Gerente de Secretaria,
o digitei, por determinação da MMª Juíza, Drª.
Maria Tereza Horbatiuk Hypólito.

POÇO FUNDO

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE POÇO
FUNDO, ESTADO DE MINAS GERAIS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EDITAL DE
INTERDIÇÃO. PRAZO: 20 (VINTE) DIAS. A
Doutora Fernanda Rodrigues Guimarães Andrade
Mascarenhas, Juíza de Direito em exercício nesta
Comarca de Poço Fundo, Estado de Minas Gerais,
na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem,
que, por sentença proferida às fls. 45/47 dos autos de

nº 0015742-73.2016.8.13.0517, de Ação de
Interdição, datada de 07/02/2020, foi DECRETADA
a interdição de ODETH APARECIDA DE PAIVA,
brasileira, nascida aos 01/05/1938, filha de José de
Paiva Grilo e Maria de Lourdes de Paiva, residente e
domiciliada na Rua Tiradentes, 420, Centro, nesta
cidade e Comarca de Poço Fundo - MG, sendo-lhe
nomeada curadora, para os atos da natureza
patrimonial e negocial, sob compromisso, nos
moldes do artigo 759 do CPC, CLEIDE ESTELA
DE PAIVA, brasileira, ajudante educação, nascida
aos 31/07/1969, natural de Poço Fundo-MG, filha de
José Eugênio de Paiva e Odeth Aparecida de Paiva,
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, 420,
Centro, nesta cidade e Comarca de Poço Fundo-MG.
E, para que chegue ao conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital que será afixado no
lugar de costume deste Fórum e publicado no DJE -
Diário do Judiciário Eletrônico do Estado de Minas
Gerais. Dado e passado nesta cidade de Poço
Fundo-MG, aos vinte e oito (28) dias do mês de
julho do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, Silvana
Faustino da Silva Laudino, Gerente de Secretaria em
substituição, que o digitei e subscrevi. Dra. Fernanda
Rodrigues Guimarães Andrade Mascarenhas, Juíza
de Direito. Confere com o original. Dou fé. A Juíza
de Direito: Dra. Fernanda Rodrigues Guimarães
Andrade Mascarenhas.

POÇOS DE CALDAS

EDITAL DE LEILÃO. PODER JUDICIÁRIO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS. 3ª VARACÍVEL
DA COMARCA DE POÇOS DE CALDAS/MG.
NÚMERO DO PROCESSO:
5002881-59.2019.8.13.0518. EXEQUENTE: ARTA
CONSTRUCOES E COMERCIO S/A.
EXECUTADO: NEXO ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA ¿ EPP. O leilão será
exclusivamente eletrônico, e realizado no site
www.saraivaleiloes.com.br. O presente Edital de
Leilão e demais informações estão disponíveis no
site ou pelo telefone (31) 3207-3900. 1º LEILÃO:
início a partir da inserção do presente Edital no
referido site, com encerramento no dia 10/08/2020
às 18:00 horas. Se não for arrematado no período do
1ª leilão, imediatamente
inicia-se o período do 2ª leilão. 2º LEILÃO: no dia
27/08/2020 às 14:00 horas inicia o fechamento do 2º
leilão, e os bens que não receberem ofertas, ficarão
disponíveis para repasse e recebimento de lances.
LANCE MÍNIMO: No 1º leilão será aceito o maior
lanço, com valor igual ou acima da avaliação, e no
2º leilão, conforme determinação judicial, serão
aceitos lances a partir de 50% da avaliação do bem,
para pagamento à vista, e no caso de pagamento
parcelado, serão aceitos lances a partir de 60% da
avaliação do bem . FORMA DE PAGAMENTO DA
ARREMATAÇÃO: o leilão será aberto para
pagamento à vista e, se não houver oferta nesta
condição, o pagamento poderá ser parcelado, com
sinal de no mínimo 25% e o restante em até 30
parcelas. Caso no intercurso do leilão seja recebida
oferta para pagamento à vista, esta prevalecerá (art.
895, inciso II, § 7º, do CPC). O pagamento à vista
ou o sinal do pagamento parcelado, deverão ser
realizados, através de depósito judicial,
impreterivelmente no primeiro dia útil subsequente
ao leilão independente da data que constar na guia
judicial, e o comprovante deverá ser enviado para a
Leiloeira no e-mail
financeiro@saraivaleiloes.com.br na mesma data,
até às 15 horas. DESCRIÇÃO DOS BENS: 1)
Unidade 67 ¿ Garagem nº 25, no subsolo do
Residencial Alto das Oliveira, localizado na Rua
Oliveira, 409, Jardim dos Estados, Poços de
Caldas/MG, com área privativa de aproximadamente
10,720m², área comum de aproximadamente
2,4066m² e área total de aproximadamente
13,1286m². MATRÍCULA: 73.312 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Poços de
Caldas/MG. AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta
mil reais). ANOTAÇÕES AVERBADAS NA

MATRÍCULA ATÉ O DIA 10/06/2020: Não há. ¿
Imóvel com débito de condomínio.
OBSERVAÇÃO: O interessado deverá verificar
junto ao Cartório de Registro de Imóveis a
existência de novas averbações após o dia
10/06/2020.2) Unidade 68 ¿ Garagem nº 26, no
subsolo do Residencial Alto das Oliveira, localizado
na Rua Oliveira, 409, Jardim dos Estados, Poços de
Caldas/MG, com área privativa de aproximadamente
10,720m², área comum de aproximadamente
2,4066m² e área total de aproximadamente
13,1286m². MATRÍCULA: 73.313 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Poços de
Caldas/MG. AVALIAÇÃO: R$ 30.000,00 (trinta
mil reais). ANOTAÇÕES AVERBADAS NA
MATRÍCULA ATÉ O DIA 10/06/2020: Não há. ¿
Imóvel com débito de condomínio.
OBSERVAÇÃO: O interessado deverá verificar
junto ao Cartório de Registro de Imóveis a
existência de novas averbações após o dia
10/06/2020. CONDIÇÕES DO LEILÃO: Por ordem
do M.M Juiz, Dr. Edmundo José Lavinas Jardim, o
presente leilão será regido pelo Decreto Lei
21.981/32, Código Penal, CPC, Portaria Conjunta nº
772/PR/2018 e CTN nas seguintes condições: 1º) O
Leilão será realizado pela Leiloeira Angela Saraiva
Portes Souza, Matrícula 441 ¿ JUCEMG, a quem
caberá 5% de comissão, na modalidade ¿eletrônico¿,
nos termos e condições aqui descritas. A leiloeira
fica autorizada a alternar a sequência de lotes caso
julgue necessário. 2º) No caso de arrematação com
pagamento parcelado, o sinal será depositado na
forma e data indicadas acima, e as parcelas serão
mensais e sucessivas, vencíveis a cada 30 (trinta)
dias da data da arrematação e corrigidas de acordo
com os fatores de atualização monetária do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais. 3º) O pagamento das
parcelas, com a devida correção será efetuado em
guia de depósito judicial vinculada aos autos,
retiradas no site
https://depox.tjmg.jus.br/portaltjmg/pages/guia/publi
ca/ pelo próprio arrematante, que deverá comprovar
o pagamento mensalmente com a juntada da guia
devidamente quitada diretamente nos autos. 4º) No
caso de atraso no pagamento de qualquer das
prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a
soma da parcela inadimplida com as parcelas
vincendas (art. 895, § 4º do CPC). O
inadimplemento autoriza o exequente a pedir a
resolução da arrematação ou promover, em face do
arrematante, a execução do valor devido, devendo
ambos os pedidos ser formulados nos autos da
execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5º
do CPC). 5º) A venda parcelada será garantida por
hipoteca judicial gravada sobre o próprio imóvel até
a quitação. 6º) No leilão para pagamento à vista ou
parcelado, a comissão da Leiloeira (5%) será
depositada na integralidade, na data do leilão ou no
dia subsequente, em conta bancária da Leiloeira,
queserá informada na confirmação da arrematação, e
o comprovante deverá ser enviado via e-mail até às
15:00 horas da mesma data. 7º) No caso de
inadimplemento ou desistência da arrematação por
qualquer motivo, exceto os previstos em lei, o
arrematante não terá direito à devolução da comissão
da Leiloeira, que reterá o valor correspondente. E, na
hipótese de não pagamento da comissão, a Leiloeira
poderá promover a execução do valor devido nos
próprios autos ou, ainda, levar o título (Auto de
Arrematação) a protesto perante o Cartório
competente (CPC, art. 515, V). 8º) Nos termos da
PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 29,
¿Não comprovado o depósito do lance e o
pagamento da comissão no prazo determinado no
edital, o leiloeiro público comunicará o fato ao
licitante com maior lance subsequente, a fim de que
este possa exercer seu direito de opção. Parágrafo
único. A aplicação do disposto no ¿caput¿ deste
artigo não isenta o licitante inadimplente do
pagamento de multa, se for o caso, a ser determinado
pelo juízo, e da responsabilização civil e criminal,
nos termos do art. 335 do Código Penal.¿ 9º) Poderá
a Leiloeira inabilitar para participar de leilão, o
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licitante que não tenha cumprido com anteriores
obrigações de pagamento e condições, em
arrematação de leilão judicial. 10º) Para participar
do leilão eletrônico, o interessado deverá se
cadastrar e habilitar no site
www.saraivaleiloes.com.br, e somente após a análise
dos documentos obrigatórios e liberação do login
poderá ofertar os lances. 11º) Compete ao
interessado na arrematação, a verificação do estado
de conservação dos bens, não podendo o arrematante
alegar desconhecimento de suas condições,
características, compartimentos internos, estado de
conservação e localização. As alienações são feitas
em caráter ¿AD-CORPUS¿, sendo que as áreas
mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos
de comunicação, são meramente enunciativas. Caso
as benfeitorias informadas no auto de avaliação não
estejam averbadas na matrícula do imóvel, caberá ao
arrematante sua regularização. 12º) No caso de
acordo ou pagamento da dívida (remição), se
requerido após leilão com recebimento de lance, a
leiloeira será remunerada com o correspondente a
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a
ser pago pelo Executado, na data do acordo ou
remição, e , no caso de Adjudicação, a remuneração
da leiloeira será paga pelo adjudicante, e depositada
antes da assinatura da respectiva carta. Na hipótese
de cancelamento do leilão por motivo de pagamento
da dívida ou acordo após a publicação do edital e
antes do leilão, fica arbitrado os honorários de 2%
sobre o valor da avaliação do bem, a ser custeado
pelo Executado, a título de ressarcimento das
despesas e serviços prestados que antecederam o
leilão. 13º) Nos termos do CPC/15, Art. 887, § 2º e
PORTARIA CONJUNTA 772/PR/2018, art. 9º, § 2º,
o presente edital será publicado no site:
www.saraivaleiloes.com.br .14º) O Tribunal de
Justiça de Minas Gerais reserva-se o direito de
incluir ou excluir bens do leilão. 15º) Os bens que
não receberem ofertas, ficarão disponíveis no site
para repasse e recebimento de lances. 16º) A
arrematação só será concluída após a homologação
pelo MM. Juiz da Vara competente e julgamento de
eventuais recursos. 17º) A Nota de Arrematação será
expedida pela leiloeira após trânsito em julgado de
eventuais recursos e entrega do bem. 18º) Por ordem
do Juízo e por força da lei, caso o devedor não seja
encontrado pelo Sr. Oficial de Justiça, fica pelo
presente Edital, intimado do leilão e dos ônus que
lhe serão impostos, referidos no 12º item. 19º) Ficam
desde já intimadas as partes, os coproprietários, seus
cônjuges se casados forem, Credores Hipotecários
ou Fiduciários e credores com penhoras averbadas.
20º) Após a oferta, o licitante vencedor fica obrigado
ao pagamento da arrematação e da comissão da
leiloeira, e não poderá por qualquer motivo alegar
desistência. Caso tenha identificado algum vício,
deverá realizar os pagamentos no prazo estabelecido
neste edital, e comprovar nos autos a sua alegação.
Após apreciação e decisão do juiz, os valores
poderão ser restituídos. A desistência sem o
cumprimento da obrigação será considerada
¿perturbação¿ ao leilão. 21º) Nos termos do Art. 358
do Código Penal, quem impedir, perturbar ou
fraudar a arrematação judicial, afastar ou procurar
afastar concorrente ou licitante, por meio de
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de
vantagem, estará sujeito à pena de detenção de dois
meses a um ano ou multa, além da pena
correspondente à violência. Por ordem deste Juízo,
foi expedido o presente Edital em
12/06/2020.Ficando desde já INTIMADOS a
executada NEXO ARQUITETURA E
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
23.958.192/0001-49, das designações supra, caso
não sejam localizados para intimação pessoal. Para
que chegue ao conhecimento de todos os
interessados e ninguém possa alegar ignorância,
mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que
será afixado no local de costume e publicado na
forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Poços
de Caldas - MG, Secretaria de Juízo da 3ª Vara
Cível, aos 24 de julho de 2020.Eu,(a)Idalina da

Graça Silva Ferreira, Agente Judiciário D, o digitei,
Paula Ferreira de Andrade, Gerente de Secretaria o
subscrevi. O MM. Juiz de Direito(a)EDMUNDO
JOSÉ LAVINAS JARDIM.(assinado digitalmente
pelo magistrado).

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE POÇOS DE CALDAS (MG.) - 5ª
VARA CÍVEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO DA
PENHORA EFETIVADA- PRAZO DE 30 DIAS. A
DRA. TÂNIA MARINA DE AZEVEDO
GRANDAL COÊLHO, MM Juíza de Direito da 5ª
Vara Cível de Poços de Caldas - MG., na forma da
lei etc.. FAZ SABER que se processa perante este
Juízo e 5ª Secretaria Cível, os autos de
¿EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL¿ -
Processo nº 5001561-42.2017.8.13.0518, movida
por MARGARETE APARECIDA RODRIGUES em
face de JOSÉ ANTÔNIO AURÉLIO, inscrito no
CPF sob o nº 012.060.156-75; JOVINO ANTONIO
AURÉLIO, inscrito no CPF sob o nº
875.303.848-72; MARIA IZABEL BATISTA
AURÉLIO, inscrita no CPF sob o nº
024.612.866-63, ambos representados pela
Defensoria Pública. E, constando de referidos autos,
encontrar-se o executado JOSÉ ANTÔNIO
AURÉLIO, na qualidade de proprietário do veículo
penhorado, em local incerto e não sabido, pelo
presente INTIMA-O QUANTO A PENHORA
REALIZADA conforme Termo de Redução de
Penhora transcrito a seguir: ¿Aos 20 dias do mês de
julho do ano de 2020, nesta cidade de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais, nesta Secretaria do
Juízo da 5ª Vara Cível, da Comarca de Poços de
Caldas/MG, nos autos do Processo nº
5001561-42.2017.8.13.0518, referente aos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
ajuizada por MARGARETE APARECIDA
RODRIGUES, brasileira, divorciada, comerciante,
inscrita no CPF sob nº 939.733.146-91, e no RG sob
o n° M8126250, residente e domiciliada a Rua
Prefeito Chagas, 338, nesta cidade de Poços de
Caldas/MG, representada pelos Drs. Maurício de
Aguiar, OAB/SP 241.861 e Larissa C. Aguiar Molle,
OAB/SP 338.209, em face de JOSÉ ANTÔNIO
AURÉLIO, inscrito no CPF sob o nº
012.060.156-75; JOVINO ANTONIO AURÉLIO,
inscrito no CPF sob o nº 875.303.848-72; MARIA
IZABEL BATISTA AURÉLIO, inscrita no CPF sob
o nº 024.612.866-63, ambos representados pela
Defensoria Pública, foi procedida, conforme
documento ID 121114997, a penhora do veículo
GM/MONTANA CONQUEST, PLACAS GUY
8396, de propriedade da parte executada(José
Antônio Aurélio), tendo sido nomeado a Exequente
como Depositária. Nada mais havendo, encerro do
presente termo, o qual, após lido e achado conforme,
segue devidamente assinado digitalmente. Eu, Flávia
Aparecida Soares Baioni, Gerente de Secretaria, o
digitei por ordem da MM. Juíza de Direito da 5ª
Vara Cível, Dra. Tânia Marina de Azevedo Grandal
Coêlho.¿; podendo, querendo, manifestar-se no
prazo de 15(quinze) dias. E, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados e ninguém
possa alegar ignorância, mandou a MM Juíza
expedir o presente edital que será afixado no local de
costume e publicado na forma da lei. DADO E
PASSADO nesta cidade de Poços de Caldas ( MG ),
Secretaria de Juízo da 5ª Vara Cível, aos 28(vinte e
oito) dias do mês de julho de 2.020. Eu(a) Flávia
Aparecida Soares Baioni, Gerente de Secretaria, o
digitei. A MM. Juíza de Direito, (a) Tânia Marina de
Azevedo Grandal Coêlho.

COMARCA DE POÇOS DE CALDAS/MG ¿
SECRETARIA DO JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL ¿
RECUPERAÇÃO JUDICIAL nº
5001661-26.2019.8.13.0518. Recuperandos:
BELINI BENEDITO CHIMINAZZO ¿ EPP. CNPJ
26.346.411/0001-27, nome fantasia
DISTRIBUIDORA TIVI, localizada nesta cidade de
Poços de Caldas/MG, à Av. Coronel Virgílio Silva,

n 167 2053, Bairro Vila Nova, CPF do Responsável:
44719515649; COMERCIAL TIVI LTDA - ME,
CNPJ 09.655.155/0001-30, nome fantasia
DISTRIBUIDORA TIVI, localizada na cidade de
Poços de Calda/MG, à Av. Wenceslau Bra, nº 4400,
Bairro Dom Bosco, CPF do Responsável:
07013420646. Advogados: Dr. CARLOS
EDUARDO REIS TAVARES PAIS, OAB/MG
102243 e Dra. GABRIELLA MELO DE
CARVALHO, OAB/MG 173226. TERCEIROS
INTERESSADOS: BANCO DO BRASIL S/A ¿
CNPJ 00,000,000/0001-91¿ ADVOGADO SERVIO
TULIO DE BARCELOS OAB MG44698;
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE
ADMISSÃO DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS
E NORDESTE DE SAO PAULO LTDA - SICOOB
AGROCREDI - CNPJ: 42.873.828/0001-02 ¿
ADVOGADA: ANA CAROLINA MONTEIRO
FERRAZ DE ARAUJO - OAB MG76618;
PERFETTI VAN MELLE BRASIL LTDA. - CNPJ:
02.097.007/0001-07 ¿ ADVOGADAS NOEMIA
MARIA DE LACERDA SCHUTZ ¿ OAB GO4606,
FERNANDA RODRIGUES CORREA ¿ OAB
MG114749; CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
CNPJ: 00.360.305/0001-04-ADVOGADAS
MARIANA RODRIGUES DA CUNHA
BICHUETTE - OAB MG126058 E CARMELINA
MARIA DA CUNHA - OAB MG155359;
DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
AGUA E ESGOTOS - CNPJ: 74.019.126/0001-44 ¿
ADVOGADA MARCELA FURTADO CALIXTO -
OAB MG98831; VIGOR ALIMENTOS S.A -
CNPJ: 13.324.184/0001-97 - MAURICIO
MARQUES DOMINGUES - OAB SP175513;
WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS LTDA - CNPJ:
62.691.043/0001-18 ¿ ADVOGADAS FLAVIA DE
MELO CAMPOS - OAB SP355336 E ADRIANA
MAIA DE MORAIS - OAB SP262908; ESTADO
DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.715.615/0001-60 -
AGE Advocacia Geral do Estado. EDITAL PARA
CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS/CREDORES ¿ RELAÇÃO DE
CREDORES APRESENTADA PELO
ESCRITÓRIO ADMINISTRADOR JUDICIAL -
DAS EMPRESAS BELINI BENEDITO
CHIMINAZZO ¿ EPP ¿ EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (CNPJ 26.346.411/0001-27) e
COMERCIAL TIVI LTDA ¿ ME ¿ EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL (CNPJ
09.655.155/0001-30) ¿ PROCESSO N.
5001661-26.2019.8.13.0518. A Dra. Tânia Marina
Azevedo Grandal Coelho, Juíza de Direito da 5ª
Vara Cível da Cidade e Comarca de Poços de
Caldas, Estado de Minas Gerais, no exercício do seu
cargo e na forma da lei etc. AVISA e faz saber a
todos os interessados e credores quanto o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem que foi
apresentada, pelO ESCRITÓRIO
ADMINISTRADOR JUDICIAL, Juliana Morais
Sociedade de Advogados (OAB/MG 4.230) a
RELAÇÃO DE CREDORES abaixo relacionada,
nos termos do art. 7º, §2º, da Lei n. 11.101/2005:
classe/credor/valoR: BELINI BENEDITO
CHIMINAZZO ¿ EPP ¿ EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CREDORES TRABALHISTAS -
TOTAL R$ 553.305,59: ADILSON APARECIDO
SESOSTE DE SOUZA - R$8.939,95; ALVARO
ALFAYA FONSECA - R$6.000,00; AMILTON
ACASSIO REIS LOPES - R$14.662,08; ANA
CRISTINA G NUNES - R$24.823,80; ANTONIO
MARCOS DE SOUZA - R$8.520,06; ATAIDE
BERNARDES - R$9.156,00; BRUNO
CHIMINAZZO DE FREITAS - R$14.241,00;
BRUNO HENRIQUE COTERGIBE SILVA -
R$6.008,58; CLAUBER TARCIO R BUENO -
R$14.300,00; DANILO DE CARVALHO SILVA -
R$11.550,00; DENIS CORREA NOGUEIRA -
R$5.600,00; EDER ANTONIO RIBEIRO -
R$23.768,00; EDUARDO PAULA ROCHA -
R$9.869,28; FABIO JUNIO SAVINI - R$18.000,00;
GILBERTO PAULO DE FREITAS JUNIOR -
R$3.625,76; GIOVANNA CAROLINE MANDES
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ALVES GUERRA - R$7.800,00; GLEISON
MARCOS DE PAULA - R$5.625,00; HELIELSON
DE LIMA - R$4.000,00; JOBEL GABRIEL LEITE
(Reserva de crédito) - R$5.471,61; JONATHAN DA
SILVA - R$7.656,00; JONATHAS ANTONIO
SILVA CHAGAS - R$7.680,00; JOSE EDSON
AMARAL - R$8.224,94; JOSE EUSTAQUIO DA
SILVA - R$19.282,07; JOSE MARIA DE
MORAES - R$13.821,59; JOSIANE ABUD
MOREIRA - R$13.437,84; JUNIO GONCALVES
PEREIRA - R$13.497,19; KENDERSON WERVET
SALOMÃO - R$12.793,00; LEANDRO CORREA -
R$14.586,55; LILIANE DE FATIMA BASTOS
FRANCO - R$7.505,18; MARCEL CRISTIAN
PEREIRA ZAMBIAGI - R$8.263,68; MARCOS
ROBERTO DA SILVA - R$12.141,48; MARIA DE
FÁTIMA DA SILVA - R$3.731,32; MARLON DE
OLIVEIRA - R$18.020,35; PATRICIA HENRIQUE
DA SILVA - R$13.566,00; PAULO SÁVIO
COSTA - R$1.856,00; RAFAELA PELEGRINO -
R$15.515,38; REGINALDO CORREA -
R$8.000,00; RICARDO APARECIDO
SCASSIOTTI BASSO - R$25.505,83; RODRIGO
SAVINI - R$10.744,54; RONILSON LOPES DE
ALMEIDA - R$7.500,00; SAMUEL TOME DIAS -
R$18.374,68; SANIO DONIZETE DA SILVA -
R$15.682,00; TAINARA CRISTINA RODRIGUES
- R$8.913,84; VALDECIR DA SILVA -
R$30.111,28; WALISSON SANTOS BRITO -
R$14.595,25; WANDERSON DONIZETE DA
SILVA BARBOSA - R$6.793,12; WEDER
CARVALHO DE OLIVEIRA - R$13.545,36.
CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - TOTAL
R$109.236,46: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -
R$93.748,21; SICOOB AGROCREDI -
R$15.000,00; TOXICOLOGIA PARDINI LTDA -
R$0.488,25. CREDOR ENQUADRADO COMO
ME/EPP - TOTAL R$6.528,04: CARVALHO E
CARVALHO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA ¿ ME - R$6.528,04.
COMERCIAL TIVI LTDA ¿ ME ¿ EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR
TRABALHISTA - TOTAL R$8.411,84: AZARIAS,
GRANATO & MACARI SOCIEDADE DE
ADVOGADOS - R$8.411,84. CREDORES
QUIROGRAFÁRIOS - TOTAL R$3.511.287,29:
ADIÇÃO DISTRIB EXPRESS LTDA - R$495,30;
ALTEDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA
LTDA - R$248,35; ANA LUCIA DE MORAES
CHIMINAZZO - ESPOSA - R$120.000,00;
ASSOCIACAO COMERCIAL INDUSTRIAL E
AGROP POCOS DE CALDAS - R$384,44; AUTO
POSTO REKAR LTDA - R$56.428,77; BANCO
DO BRASIL - R$62.292,46; BANCOOB - BANCO
COOPERATIVO DO BRASIL - R$1.581,67;
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$116.613,23;
CARLOS ANTONIO PINHEIRO - R$15.000,00;
CARNEIRO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA -
R$5.440,56; CENTER PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA - R$904,30; CENTRAL
DISTRIBUIDORA STALO LTDA - R$83,32;
DANONE LTDA - R$1.777.262,17;
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E
ESGOTO DE POÇO - R$176,80; DTM
COMERCIO DE TURBOS LTDA - R$778,69;
EDIZ FERRAZ - R$63.759,15; ERIKA MORAES
DE OLIVEIRA - R$380.000,00; EXACTUS
SOFTWARE LTDA - R$531,86; FONSECA
SUPERMERCADOS LTDA - R$79,55; IRENE
CORREA - R$72.000,00; MAPFRE SEGUROS
GERAIS S/A - R$18.838,99; MART MINAS
DISTRIBUIÇÃO - R$1.017,00; MAXIMA
SISTEMAS DE INFORMATICA S/A - R$2.594,10;
MEZZANI ALIMENTOS S A - R$5.592,47; PA
COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA -
R$932,57; PERFETTI VAN MELLE BRASIL
LTDA - R$32.356,54; PINHEIRO - R$15.000,00;
RAPHAEL VASQUEZ BERALDO -
R$180.000,00; RECAPOCOS LTDA - R$1.844,63;
REDBULL DO BRASIL - R$278.075,46; SICOOB
AGROCREDI - R$100.000,00; STALO
SUPERMERCADO LTDA - R$43,05;
SUPERMERCADOS CERGRAN LTDA -

R$493,70; TELEFONICA BRASIL S/A -
R$7.249,75; TELEMAR NORTE LESTE S/A -
R$229,76; TICKET SOLUÇÕES HDGT S/A -
R$11.596,30; TOTVS BRASILIA SOFTWARE
LTDA - FILIAL GO - R$7.392,66; TRANSVITA
LUBRIFICANTES LTDA - R$286,02; TROIANI
ROLAMENTOS LTDA - R$1.397,77; URANIO
DIST E COM DE PROD LTDA - R$23,17; VIGOR
ALIMENTOS S A - R$78.368,41; WICK BOLD E
NOSSO PAO INDUSTRIA ALIMENTICIAS
LTDA - R$93.569,96; WURTH DO BRASIL
PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA - R$324,36.
CREDORES ENQUADRADOS COMO ME/EPP -
TOTAL R$83.128,42: AUTO ELETRICA TUNICO
E TIAO - R$154,65; AUTO MECANICA CHICO -
R$936,16; AUTO PEÇAS POÇOS DE CALDAS
LTDA - R$1.801,28; B TRANS INDORMATICA
LTDA - R$327,32; BAU 1620 - R$1.453,79;
CELIO JOSE BARBOSA - ME - R$936,72;
CRECIO G S E CIA LTDA - R$1.549,33; D.7 -
R$22.551,33; DAVY AMORIN CARDOSO - ME -
R$1.166,13; DEDETIZADORA RAMOS LTDA -
R$276,58; DIESEL GALLO - R$2.592,31;
DUAUPE DIST DE AUTO PECAS LTDA -
R$1.990,65; JOSE OSLEI VITAL - R$329,24;
LUPORINI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS -
R$136,36; M3 COMERCIAL D B EIRELE ME -
R$103,06; PIT STOP PEÇAS E AUTO
MECÂNICA - R$3.431,31; PLANALTO PEÇAS
LTDA - R$817,25; POÇOS PARTS COMERCIO
DE PECAS E ACESSORIOS - R$2.322,08;
PONTUAL MARTINS EIRELE - R$1.656,81;
RABI VICTOR SILVA - R$14.916,00;
REFRIDORFAS COM E SERV - R$21.381,43;
RODRIGO AGUIAR, OFICINA MECÂNICA -
R$871,42; STALO SOLUÇÃO DE VAREJO LTDA
- R$91,93; SUPERMERCADO MAGALHAES
EIRELE - R$200,61; SUPERMERCADO SILVA
CARDOSO LTDA - R$83,82; TRUCK CAR
ELETRICA AUTOMOTIVA - R$666,27; VILA
NOVA TINTAS LTDA ME - R$150,80; WILLIAN
CARVALHO FERREIRA - R$233,78. Os
documentos que fundamentaram a referida Relação
de Credores e que não tiverem sido juntados aos
autos do processo de Recuperação Judicial, ficarão à
disposição dos credores para análise no período de
10 (dez) dias úteis a contar da publicação deste
edital, em sua sede, situada na Avenida Francisco
Deslandes, 971, Sala 901, Bairro Anchieta, Belo
Horizonte, CEP 30310-530, no horário comercial,
sendo, no entanto, imprescindível o agendamento
prévio de horário para consulta. Os agendamentos
poderão ser realizados por meio do e-mail:
aj@julianamorais.adv.br ou dos telefones (31)
2555-6990 / 3245-7222. Faz saber, ainda, que, nos
termos do art. 8º da Lei n. 11.101/2005, no prazo de
10 (dez) dias úteis contados da publicação do
presente edital, o Comitê de Credores, se existente,
qualquer credor, os devedores ou seus sócios ou o
Ministério Público podem apresentar ao juiz
impugnação contra a relação de credores, apontando
a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se
contra a legitimidade, importância ou classificação
de crédito relacionado. E para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados este edital
será publicado e afixado na forma da lei. Dado e
passado nesta Cidade e Comarca de Poços de
Caldas/MG, aos 28 dias do mês de julho de 2020.
Eu, Flávia Aparecida Soares Baioni, Gerente de
Secretaria, digitei e subscrevi, a Dra. Tânia Marina
Azevedo Grandal Coelho ¿ Juíza de Direito Titular,
o assino.

POUSO ALEGRE

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - A Bel.
Juliana Mendes Pedrosa, MMª. Juíza de Direito da
3ª Vara Cível desta Comarca, na forma da lei, etc.,
vem, pelo presente, CITAR o executado ALAN
KADEK MARTINS 01101406801, inscrito no

CNPJ sob nº 15.255.194/0001-43, com endereço em
local incerto e não sabido, para, no prazo de 05
(cinco) dias, a contar após o decurso do prazo deste
edital, efetuar o pagamento da importância de
R$289.428,36 (Duzentos e oitenta e nove mil
quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e seis
centavos), a ser corrigida monetariamente na data do
efetivo recolhimento, ou garantir a execução por
meio de depósito em dinheiro, fiança bancária,
nomeação ou indicação de bens à penhora, também
no prazo de 05 (cinco) dias, respeitada a ordem do
art. 11 da Lei nº 6.830/80, sob pena de, não adotando
uma destas faculdades legais, lhe serem penhorados
tantos bens quantos sejam suficientes à garantia do
processo executivo, devendo, a partir deste
momento, responder a todos os termos da execução.
Penhorados os bens ou garantida a execução, terá
o(a) executado(a) o prazo de 30 (trinta) dias para
opor embargos. Tudo conforme consta dos autos da
ação de EXECUÇÃO FISCAL proposta ESTADO
DE MINAS GERAIS contra ALAN KADEK
MARTINS 01101406801, PROCESSO Nº
5005871-02.2019.8.13.0525. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital, que será publicado na forma da lei e afixado
no local de costume. Permanecendo em silêncio o(a)
executado(a), a defesa de seus direitos caberá a
curador a ser nomeado por este Juízo. Pouso Alegre,
25 de Julho de 2020. (a) Lívia Márcia de Abreu,
Oficial de Apoio Judicial, o digitei. (a) Suéley Susi
Costa Valladares, Gerente de Secretaria. JULIANA
MENDES PEDROSA - JUÍZA DE DIREITO.

COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG. EDITAL
DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - A Bel.
Juliana Mendes Pedrosa, MMª. Juíza de Direito da
3ª Vara Cível desta Comarca, na forma da lei, etc.,
vem, pelo presente, CITAR o requerido DIEGO
JANUARIO VIEIRA, brasileiro, solteiro, profissão
serviços gerais, inscrito no CPF de numero
121.770.456-65, portador do RG de numero MG
18.493.341, com endereço em local incerto e não
sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuarem
o pagamento da importância de R$ 12.011,34 (doze
mil e onze reais e trinta e quatro centavos), a ser
atualizada na data do efetivo pagamento, acrescida
de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento),
ou a entrega da coisa, se for o caso, hipótese em que
ficará isento do pagamento de custas processuais. Os
réus poderão embargar a ação, caso queiram, no
mesmo prazo, sendo que, rejeitados os embargos,
constituir-se-á de pleno direito o Título Executivo
Judicial, convertendo-se este Mandado em Mandado
Executivo. OBS.: O réu poderá valer-se dos
benefícios do art. 916 do CPC, se for o caso. Tudo
conforme consta dos autos da ação de MONITÓRIA
proposta pela ODONTO RAD LTDA - ME contra
DIEGO JANUARIO VIEIRA e CLAYTON ALVES
VIEIRA, PROCESSO Nº
5003892-10.2016.8.13.0525. E, para que ninguém
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente
edital, que será publicado na forma da lei e afixado
no local de costume. Permanecendo em silêncio os
requeridos, a defesa de seus direitos caberá a curador
nomeado por este Juízo. Pouso Alegre, 25 de Julho
de 2020. Lívia Márcia de Abreu, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei. Suéley Susi Costa Valladares,
Gerente de Secretaria. JULIANA MENDES
PEDROSA - JUÍZA DE DIREITO.

COMARCA DE POUSO ALEGRE - MG. EDITAL
DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - A Bel.
Juliana Mendes Pedrosa, MMª. Juíza de Direito da
3ª Vara Cível desta Comarca, na forma da lei, etc.,
vem, pelo presente, INTIMAR o executado JOSE
HENRIQUE ALVES DE SOUZA, portador do CPF
461.321.206-53, com endereço em local incerto e
não sabido, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE)
DIAS, a contar após o decurso do prazo deste edital,
efetuar o pagamento da quantia de R$67.634,38
(sessenta e sete mil seiscentos e trinta e quatro reais
e trinta e oito centavos), referente ao cumprimento
de sentença. Não havendo o pagamento voluntário
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no prazo supra, o débito será acrescido de multa de
10% (dez por cento), e, também, de honorários
advocatícios de 10% (dez por cento), expedindo-se,
desde logo, mandado de penhora e avaliação,
seguindo-se, então, os atos de expropriação. Tudo
conforme consta dos autos da ação de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
contra JOSE HENRIQUE ALVES DE SOUZA,
PROCESSO Nº 5012473-09.2019.8.13.0525.E, para
que ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, que será publicado na
forma da lei e afixado no local de costume.
Permanecendo em silêncio o executado, a defesa de
seus direitos caberá a curador nomeado por este
Juízo. Pouso Alegre, 26 de Julho de 2020. Lívia
Márcia de Abreu, Oficial de Apoio Judicial, o
digitei. Suéley Susi Costa Valladares, Gerente de
Secretaria. JULIANA MENDES PEDROSA -
JUÍZA DE DIREITO.

RESPLENDOR

COMARCA DE RESPLENDOR-MG. - EDITAL
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS - O MMº. Juiz
de Direito desta Comarca de Resplendor, Estado de
Minas Gerais, na forma da lei, etc... FAZ SABER
aos que o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e
Secretaria processam aos termos da AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - Regime
de Bens Entre os Cônjuges - nº
0012840-98.2018.8.13.0543, requerida por MARIA
DAS GRAÇAS FAZOLO CREMASCO, brasileira,
viúva, trabalhadora rural, ela inscrita no CPF nº
036.373.306-01, residente e domiciliada no lugar
denominado Sitio Beira Rio, Córrego Beira Rio,
Distrito de Roseiral, Mutum-MG, e pelo presente
edital, ficam TERCEIROS INTERESSADOS,
cientes do inteiro ter da sentença proferida no dia
25/07/2018, a seguir: SENTENÇA - Vistos, etc. -
MARIA DAS GRAÇAS FAZOLO CREMASCO,
brasileira, viúva, trabalhadora rural, inscrita no CPF
sob o nº 036.373.306-01, devidamente qualificados
nos autos em epígrafe, ajuizou a presente AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE
CASAMENTO, a fim de seja expedido mandado de
registro e averbação do regime de bens como sendo
o da comunhão parcial de bens. Aduz que contraiu
matrimônio em 07 de dezembro de 1979, logo, o
regime legal de bens adotado, consoante preceitua a
Lei 6.515/77, é o da comunhão parcial, posto que
não lavrou pacto antenupcial, contudo, a certidão de
casamento lavrada pelo Cartório de Registro Civil de
Ituêta/MG, fez menção ao Regime da Comunhão
Universal de Bens. Alega, ainda, que em 06 de abril
de 2015 a requerente ficou viúva do Sr. Elias
Cremasco, conforme certidão de óbito lavrada pelo
Cartório de Registro Civil do 2º Subdistrito de Ponte
Nova/MG. Sustenta que, no processo de Habilitação
de Casamento, não há a existência do pacto
antenupcial ou qualquer menção a respeito de opção
por outro regime de bens, devendo portanto, vigorar
entre os cônjuges o regime legal da Comunhão
Parcial de Bens. Inicial (ff. 02-05), acompanhada de
documentos (ff. 06-24). Intimada, a parte autora
juntou certidão negativa do Cartório distribuidor
cível, bem como a certidão negativa do Cartório de
Protesto da Comarca de Resplendor (ff. 26-28). Às
ff. 29-30 foi expedido edital para a citação de
terceiros interessados. Contudo, o prazo transcorreu
sem qualquer manifestação, conforme certidão de f.
25vº. Parecer do Ministério Público deixando de
intervir no feito (ff. 31-31vº). É a síntese processual.
DECIDO. Trata-se de ação de retificação de registro
civil em que a autora pretende retificar o regime de
bens na certidão de casamento, para o da comunhão
parcial de bens. Com efeito, constato que a certidão
de casamento juntada à f. 08 emitida na data de 25
de junho de 2018, consta como sendo o regime de
bens adotado pelo casal o da comunhão universal.
Assevera que à época do matrimônio não
convencionou o tipo de regime de bens que seria

adotado, de modo que deveria constar o regime
legal, qual seja, o da comunhão parcial de bens, eis
que já vigorava a Lei n° 6.515/77. Outrossim,
destaca que no processo de Habilitação de
Casamento realizado pelo Cartório de Registro Civil
de Ituêta/MG (ff. 10-20) não consta a realização de
pacto antenupcial, no que diz respeito ao regime de
bens. Nesse sentido, cumpre esclarecer que, segundo
a legislação vigente, a partir da data de 27/12/1977,
o regime de comunhão parcial de bens passou a ser o
regime legal adotado no país, bem como, nos termos
do art. 1.640, caput, do Código Civil, temos que, não
havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz,
vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o
regime da comunhão parcial. Entretanto, em que
pese o disposto no art. 1.640 do CC/02, com base no
art. 1.639, § 2º do referido diploma, resta autorizado
o pedido de retificação do regime de bens quando
motivado por ambos os cônjuges, apurada a
procedência das razões invocadas e ressalvados os
direitos de terceiros. Em relação ao direito, sabe-se
que os nubentes, quando não estão sujeitos ao
regime de separação legal de bens, podem eleger
qualquer regime previsto em lei para o casamento. E
a escolha é feita exclusivamente em escritura pública
de pacto antenupcial (art. 134, I, do Código Civil de
1916 e vigente à época do casamento dos autores).
Caso deixem de fazer a escolha, prevalece o regime
legal supletivo, o qual, no caso em tela, era o da
comunhão parcial de bens, consoante já anotado.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte aresto:
Apelação cível. Ação de retificação de registro civil.
Casamento celebrado em 1978. Regime de bens.
Ausência de escolha pelos nubentes. Regime legal
supletivo da comunhão parcial. Erro existente no
registro civil. Retificação devida. Recurso provido.1.
O regime de bens do casamento, não havendo
imposição da separação obrigatória, é de livre
escolhados nubentes. 2. A escolha deve ser feita
através de escritura pública de pacto antenupcial. 3.
Não tendo os cônjuges feito a escolha, prevalece o
regime legal supletivo e que é o da comunhão
parcial de bens para os casamentos celebrados após
o início de vigência da Lei nº 6.515, de 1977. 4. É
evidente o erro no registro de casamento celebrado
em 1978, sem pacto antenupcial, e consistente em
constar o regime da comunhão universal de bens.
Presente o erro, há de ser devidamente retificado
porque o registro civil deve espelhar a verdade,
ressalvados os eventuais direito de terceiros. 5.
Apelação conhecida e provida. (TJMG- Apelação
Cível 1.0000.00.337362-8/000, Relator(a): Des.(a)
Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 26/08/2003, publicação da súmula
em 05/09/2003). Isto posto, a procedência do pedido
autoral é medida que se impõe, devendo constar o
regime da comunhão parcial de bens na certidão de
casamento da autora. Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com
resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do
Código de Processo Civil, para determinar que
conste o regime da "COMUNHÃO PARCIAL DE
BENS", e não "COMUNHÃO UNIVERSAL DE
BENS", no assento de casamento de ELIAS
CREMASCO e MARIA DAS GRAÇAS FAZOLO
CREMASCO, lavrado no Cartório de Registro Civil
das Pessoas Naturais da cidade de Itueta/MG,
ressalvados os direitos terceiros. Expeça-se Edital
quanto à retificação do regime acima, para fins de
publicidade. Condeno a parte autora no pagamento
de custas processuais porventura existentes, contudo
suspendo a exigibilidade por deferir-lhe a assistência
judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado,
expeça-se o competente mandado de averbação ao
Cartório de Registro Civil. Após, arquivem-se os
autos, com as devidas anotações de baixa. P.R.I-se.
Resplendor-MG, 20 de janeiro de 2020. E, para que
chegue ao conhecimento de todos os
INTERESSADOS, mandou publicar a
sentença/decisão, por edital e afixar no saguão do
fórum local, bem como no quadro de avisos de todas
as serventias extrajudiciais locais para que tenha
ampla publicidade. Dado e passado nesta cidade de

Resplendor, Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho
de 2020. Eu, a) Flávio Martins Monecchi, Oficial de
Apoio Judicial, subscrevi. As) Diego Duarte
Bertoldi, Juiz de Direito.

RIBEIRÃO DAS NEVES

COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 90
(noventa) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - Dra.
Mariana Siani, Juiza de Direito da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Ribeirão das Neves-MG, em pleno
exercício das atribuições de seu cargo, na forma da
Lei, etc.... Faz saber a todos quanto este edital de
intimação, que por este juízo e pelo cartório do
ofício criminal desta cidade, tem andamento um
processo cadastrado no siscom sob o nº
231.03.013592-6, movido pela justiça pública contra
AULY COSTA GOMES, natural de
Tumiritinga/MG, filho de Geraldo de Paula Gomes e
Maria Soares da Costa, atualmente em local incerto
e não sabido, acusado por infração do art. 121 § 2º
,IV c/c art. 14 II, do CP, pelo qual foi denunciado
pelo Dr. Promotor de Justiça desta Comarca e, pelo
MM. Juiz foi determinado a intimação do acusado
para tomar ciência da sentença absolutória de fls.
195/196, proferida por este juízo em 22/10/2019. E,
para o conhecimento de todos, foi expedido o
presente Edital que será afixado uma cópia no átrio
do Fórum local. Dado e passado nesta Cidade e
Comarca de Ribeirão das Neves, aos 29 de julho de
2020. Eu, Azemar Rodrigues da Cruz, Escrivão
Judicial, o subscrevo. Mariana Siani, Juiza de
Direito.

COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES - MG -
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 90
(noventa) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA - Dra.
Mariana Siani, Juiza de Direito da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Ribeirão das Neves-MG, em pleno
exercício das atribuições de seu cargo, na forma da
Lei, etc.... FAZ SABER a todos quanto este Edital
de Intimação, que por este Juízo e pelo Cartório do
Ofício Criminal desta Cidade, tem andamento um
processo cadastrado no Siscom sob o nº
231.03.013592-6, movido pela justiça pública contra
AULY COSTA GOMES, acusado por infração do
art. 121 § 2º ,IV c/c art. 14 II, do CP , pelo qual foi
denunciado pelo Dr. Promotor de Justiça desta
Comarca e, pela MM. Juiza foi determinado a
intimação da vítima para tomar ciência da sentença
absolutória de fls. 195/196, proferida por este juízo
em 22/10/2019. E, para o conhecimento de todos, foi
expedido o presente Edital que será afixado uma
cópia no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta
Cidade e Comarca de Ribeirão das Neves, aos 29 de
julho de 2020. Eu, Azemar Rodrigues da Cruz,
Escrivão Judicial, o subscrevo Mariana Siani, Juíza
de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
RIBEIRÃO DAS NEVES-MG- EDITAL DE
CITAÇÃO - (JUSTIÇA GRATUITA) Prazo de 20
(VINTE) dias. Wenderson de Souza Lima, MM. Juiz
de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de
Ribeirão das Neves-MG., em pleno exercício das
atribuições de seu cargo, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a todos quantos o presente Edital de Citação,
virem ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretaria Judicial, tramita a AÇÃO DE
USUCAPIÃO nos autos nº
5001702-44.2020.8.13.0231, requerida por AURITA
MENDES RUAS NEVES e outros em face MARIA
DA CONCEIÇÃO BENFICA e DILSON JOSÉ DA
SILVA RADESPIEL, referente a um imóvel urbano
com área aproximada de 6200,00m² correspondente
aos lotes 01 e 02 da quadra 04 do bairro Vale do
Ouro e casa na alameda dos Pintassilgos 232,
construídas no lote 01, situada nesta comarca de
Ribeirão das Neves/MG, matriculado sob o nº 8670
no Cartório de Registro de Imóveis da citada
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Comarca com inscrição municipal nº
0073.004.0001.000 e 0073.004.0002.0000, em nome
de MARIA DA CONCEIÇÃO BENFICA e
DILSON JOSÉ DA SILVA RADESPIEL, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Ribeirão das Neves/MG. E por meio deste, CITA
OS EVENTUAIS INTERESSADOS e RÉUS
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS,
para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo,
contestarem o pedido, com as advertências do art.
344 do CPC a saber: se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor, ficando
ainda advertido (a) (s) de que será nomeado Curador
Especial em caso de revelia, conforme disposto no
artigo 257, IV do CPC. E para o conhecimento de
todos, expediu-se o presente Edital de Citação, que
será publicado no Diário do Judiciário Eletrônico de
Minas Gerais - Órgão Oficial deste Estado e afixado
sua cópia no átrio do Fórum local. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Ribeirão das Neves, aos
24 de julho de 2020. Eu, (a) Cláudia Maria de Melo
Guadanini, Gerente de Secretaria, subscrevo. (a)
WENDERSON DE SOUZA LIMA, JUIZ DE
DIREITO.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
RIBEIRÃO DAS NEVES-MG- EDITAL DE
CITAÇÃO - (JUSTIÇA GRATUITA) Prazo de 20
(VINTE) dias. Wenderson de Souza Lima, MM. Juiz
de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de
Ribeirão das Neves-MG., em pleno exercício das
atribuições de seu cargo, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a todos quantos o presente Edital de Citação,
virem ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretaria Judicial, tramita a AÇÃO DE
USUCAPIÃO nos autos nº
5003213-48.2018.8.13.0231, requerida por WILMA
IGNEZ DOS SANTOS PEREIRA em face de JOÃO
PEREIRA DOS SANTOS, referente o lote 01-F (um
F) da quadra 16 (dezesseis) do bairro Granja das
Primaveras, matrícula 6257 no Cartório de Registro
de Imóveis de Ribeirão das Neves, em nome de
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Ribeirão das
Neves/MG. E por meio deste, CITA OS
EVENTUAIS INTERESSADOS e RÉUS
AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS,
para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo,
contestarem o pedido, com as advertências do art.
344 do CPC a saber: se o réu não contestar a ação,
será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras
as alegações de fato formuladas pelo autor, ficando
ainda advertido (a) (s) de que será nomeado Curador
Especial em caso de revelia, conforme disposto no
artigo 257, IV do CPC. E para o conhecimento de
todos, expediu-se o presente Edital de Citação, que
será publicado no Diário do Judiciário Eletrônico de
Minas Gerais - Órgão Oficial deste Estado e afixado
sua cópia no átrio do Fórum local. Dado e passado
nesta Cidade e Comarca de Ribeirão das Neves, aos
24 de julho de 2020. Eu, (a) Cláudia Maria de Melo
Guadanini, Gerente de Secretaria, subscrevo. (a)
WENDERSON DE SOUZA LIMA, JUIZ DE
DIREITO.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
RIBEIRÃO DAS NEVES-MG- EDITAL DE
CITAÇÃO - (JUSTIÇA GRATUITA) Prazo de 20
(VINTE) dias. Wenderson de Souza Lima, MM. Juiz
de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de
Ribeirão das Neves-MG., em pleno exercício das
atribuições de seu cargo, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a todos quantos o presente Edital de Citação,
virem ou dele conhecimento tiverem que por este
Juízo e Secretaria Judicial, tramita a AÇÃO DE
USUCAPIÃO nos autos nº
5004222-16.2016.8.13.0231, requerida por
MATILDE MARQUES DE SOUZA e CARLOS
ALVES DE SOUZA em face de MARIA DAS
DORES RIBEIRO PERPETUA e JAIR PERPETUA
DE FARIA, referente a um imóvel urbano
consistente do lote nº 25, quadra nº46, com área total

de 2.575,00 m2, da Sra. Maria das Dores Ribeiro
Perpetua e do Sr. Jair Perpétua de Faria, registrado
no Cartório de Registro de Imóveis, Matrícula 2850,
em nome de MARIA DAS DORES RIBEIRO
PERPETUA e JAIR PERPETUA DE FARIA. E por
meio deste, CITA OS EVENTUAIS
INTERESSADOS e RÉUS AUSENTES,
INCERTOS E DESCONHECIDOS, para no prazo
de 15 (quinze) dias, querendo, contestarem o pedido,
com as advertências do art. 344 do CPC a saber: "se
o réu não contestar a ação, será considerado revel e
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor", ficando ainda advertido (a)
(s) de que será nomeado Curador Especial em caso
de revelia, conforme disposto no artigo 257, IV do
CPC. E para o conhecimento de todos, expediu-se o
presente Edital de Citação, que será publicado no
Diário do Judiciário Eletrônico de Minas Gerais -
Órgão Oficial deste Estado e afixado sua cópia no
átrio do Fórum local. Dado e passado nesta Cidade e
Comarca de Ribeirão das Neves, aos 24 de julho de
2020. Eu, (a) Cláudia Maria de Melo Guadanini,
Gerente de Secretaria, subscrevo. ( a)
WENDERSON DE SOUZA LIMA, JUIZ DE
DIREITO.

SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG.
EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo:20dias. Secretaria da
1ªVara. Juiz: Dr.Hélio Walter de Araújo Júnior. FAZ
SABER a tantos quantos este virem que tramitam
neste Juízo os Autos nº:
5000740-27.2019.8.13.0596, Ação de
DESAPROPRIAÇÃO. Advogados: Dr. Gustavo
Antônio Feres Paixão, Dr. Hernandes Purificação de
Alecrim, Dr. Wagner Rios Quinto de Souza.
Requerente:EDP Transmissão SP-MG S/A.
Requerido: Pedro Ribeiro Filho. Que ficam citados
todos e quaisquer interessados para todos os atos da
ação supra, sobre: "o projeto do empreendimento
homologado pela ANEEL, o traçado da LT 500 kV
Estreito - Cachoeira Paulista C1 e C2 atravessa em
parte do imóvel objeto dessa ação, o qual está
situado no seguinte endereço: Estrada de Furnas, s/n,
Zona Rural, São Sebastião da Bela Vista, MG,
conforme planta e memorial descritivo. A Autora, na
condição de delegada do Poder Concedente, e
conforme a Cláusula Quinta do Contrato de
Concessão nº 36/2017, está autorizada a "promover
desapropriações e instituição de servidões
administrativas, de forma amigável ou
judicialmente, após desenvolver máximos esforços
de negociação junto aos proprietários, sobre bens
declarados de utilidade pública, necessários a
execução de serviços ou de obras vinculadas ao
serviço concedido, efetuando o pagamento das
indenizações correspondentes" proposta no Juízo da
1ªVara, sediado na Praça Santa Rita, 62, Cidade e
Comarca de SRSapucaí-MG, para querendo,
apresentarem contestação no prazo legal de 15
(quinze) dias. Fica consignada a advertência de que
não sendo contestada a ação supra intentada,
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros, os fatos
alegados na petição inicial pelo Requerente,
podendo incorrer em pena de revelia e confissão, nos
termos dos Arts.285 e 319 do Código de Processo
Civil. O presente Edital será publicado na forma da
Lei e afixado no átrio do Fórum, para conhecimento
do público em geral. Santa Rita do
Sapucaí-MG.,21/07/2020 Eu, Keila CXibelli Vieira
Lemes Pedroso, Oficial de Apoio Judicial que o
digitei, conferi e subscrevi. O MM. Juiz de Direito.

SANTO ANTÔNIO DO MONTE

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS. Dr. Gisela Aguiar Wanderley MM. Juíza de
Direito da Comarca de Santo Antônio do Monte,

MG, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente Edital ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo tramita a ação de
Usucapião de nº 5000413-24.2020.8.13.0604
requerida por Raimundo Expedito Fernandes.
Através deste Edital CITA os possíveis réus e
interessados, residentes em lugar incerto e não
sabido, para contestarem a ação. O imóvel
usucapiendo constitui-se de: 15,44,04 ha de terras,
cultura, campos e benfeitorias, situado no lugar
denominado "Cabeça branca" na região de Lambari,
Zona Rural do Município de Pedra do Indaiá/MG,
com registro perante o Cartório de Registro de
Imóveis de Itapecerica/MG, com a matrícula nº
10.507. O imóvel possui os seguintes confrontantes:
Francisco Rodrigues da Costa, Henrique Ferreira
Carneiro, Márcio José Ribeiro, Sebastião Rodrigues
da Costa e Luciano Rogério Marques. Não sendo
contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos articulados em sua inicial,
conforme art. 285 do C.P.C. Santo Antônio do
Monte, MG, aos 29 de julho de 2020. Eu, Oficial de
Apoio Judicial. José Francisco de AraújoEscrivão
Judicial assina por ordem da MM. Juíza de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20
DIAS. Dra. Gisela Aguiar Wanderley, MM. Juíza de
Direito da Comarca de Santo Antônio do Monte,
MG, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos
virem o presente Edital ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo tramita a ação de
Usucapião de nº 5000232-23.2020.8.13.0604,
requerida por Divino Honório Fonseca e Marlene
Maria Guimarães Fonseca. Através deste Edital
CITA os possíveis réus e interessados residentes em
lugar incerto e não sabido para contestarem a ação.
O imóvel usucapiendo constitui-se de: área 00,95,52
(noventa e cinco ares e cinquenta e dois centiares),
situada no local denominado LOBEIRA, na zona
rural de Santo Antônio do Monte. O imóvel
confronta com Joselito de Alencar Rogério,
Alessandra Braga, Gusthavo Rogério de Sousa e
Silva e Maria Regina de Oliveira. Não sendo
contestada a ação no prazo legal, presumir-se-ão
verdadeiros os fatos articulados em sua inicial. Santo
Antônio do Monte, MG, aos 29 de julho de 2020.
Eu, Oficial de Apoio Judicial .José Francisco de
Araújo -Escrivão Judicial - Assina por ordem da
MM. Juíza de Direito

SANTOS DUMONT

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SANTOS DUMONT - MG 2ª
Vara Civel, de Registros Públicos, Família e
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de
Santos Dumont - PROCESSO Nº:
5000814-14.2020.8.13.0607 - CLASSE:
USUCAPIÃO (49) -AUTORES: MARIANA
GERMANO LACERDA e outros - EDITAL DE
CITAÇÃO - (Prazo de 30 dias) A Belª Maria
Cristina de Souza Trulio, Juíza de Direito da 2ª
Vara, Comarca de Santos Dumont - MG, na forma
da lei, etc. Faço saber aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que fica
CITADO com o prazo de trinta (30) dias, os
terceiros interessados, os réus ausentes e
confrontantes, incertos e desconhecidos, para vir a
Juízo contestar, dentro do prazo de quinze (15) dias,
a ação de Usucapião requerida por MARIANA
GERMANO LACERDA e EDUARDO LACERDA
FERREIRA, processo nº
5000814-14.2020.8.13.0607, com base nos artigos
1.238 e seguintes do Código Civil, relativo a: "uma
loja, um galpão, dois depósitos, uma cozinha e uma
oficina, e seu respectivo terreno, situado à Rua João
José Batista, nº 222, Centro, Cidade de Oliveira
Fortes, , com todas as suas instalações, benfeitorias e
pertences e seu respectivo terreno com área de
3.038,25 m² (três mil e trinta e oito vírgula vinte e
cinco metros quadrados), ou seja: 117,30 m (cento e
dezessete vírgula trinta metros)de frente para a RUA
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JOÃO JOSÉ BATISTA; 7,40 m (sete vírgula
quarenta metros)de fundo confrontando com RUA
JOSÉ CUSTÓDIO; mais 113,20 m (cento e treze
vírgula vinte metros),pelo córrego com MARCO
AURÉLIO COSTA; do lado direito medindo 19,60
m (dezenove vírgula sessenta metros) confrontando
com VANILDA APARECIDA MORAES
PEREIRA; e, do lado esquerdo medindo 50,15 m
(cinquenta vírgula quinze metros), sendo 3,75 m +
3,35 m + 12,60 m confrontando com ATAÍDE DE
SOUZA ROSA e 9,20 m + 13,90 m + 7,35 m
confrontando com SEBASTIÃO FERREIRA DO
CARMO , conforme planta e memorial descritivo
anexo. Ficam todas as pessoas interessadas e réus
incertos, desconhecidos e possíveis proprietários
citados para, querendo, contestarem o pedido no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do 30º
(trigésimo) dia da publicação, sob pena de não o
fazendo serem tidos como verdadeiros os fatos
articulados pelos autores, se o litígio versar sobre
direitos disponíveis. Dado e passado nesta cidade de
Santos Dumont - Minas Gerais, aos nove (16) dias
do mês de julho de 2020. Eu, Silvia Rocha Jorge
Rodrigues, Escrivã da 2ª Secretaria, o
subscrevo.(AS) Maria Cristina de Souza Trulio -
Juíza de Direito".

SÃO FRANCISCO

COMARCA DE SÃO FRANCISCO # Edital de
Citação com o prazo do 20 (vinte) dias. Justiça
Gratuita. O Dr. Marco Anderson Almeida Leal,
MM. Juiz de Direito nesta da Secretaria da 2a Vara
Cível, Criminal e VEC, em pleno exercício de seu
cargo, na forma da lei etc... FAZ SABER, a todos
que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que tramitam por esta Secretaria os autos de
n° 0006751-54.2015.8.13.0611, Procedimento
Ordinário # Inclusão Indevida requerida por
MARCOS ROBERTO SANTOS VIEIRA, em face
de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
TRANSPORTADORES DE CARGAS, pessoa
jurídica de direito privado, inscrito sob cnpj:
09.647.278/0001-20, com sede na Av. Castelo
Branco, 4250, Jardim Universitário, Sete
Lagoas/MG, encontram-se atualmente em lugar
incerto e não sabido, expediu-se o presente edital, o
qual CITA-A para todos os termos e atos da presente
ação, e para, querendo, apresentar contestação no
prazo de 10 (dez) dias, com as advertências do art.
285 do CPC: "Não sendo contestada a ação no prazo
estipulado, presumir-se-ão como verdadeiros os
fatos articulados pelo autor". São Francisco/MG.,
aos 10 de Agosto de 2012. E José Mendes Peixoto,
Escnvao -Judicia O MM. Juiz de Direito, Marco
Anderson Almeida Leal

SÃO LOURENÇO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE SÃO LOURENÇO, M.G. -
EDITAL DE INTERDIÇÃO - Todos quantos o
presente edital virem ou conhecimento tomarem,
cientificados ficam do decreto de interdição de
ANITA CELINA WANDERLEY DA FRANÇA,
brasileira, solteira, pensionista, filha de Ivan
Carvalho Barbosa da França e Maria Geralda
Wanderley da França, nascida na cidade de Outo
Preto na data de 16 de julho de 1945, 73 anos de
idade, conforme registro de nascimento nº
0410460155 1945 1 00026 163 0000622 03 do
Cartório do 1º Oficio do Registro Civil das Pessoas
Naturais de Ouro Preto/MG, portadora da identidade
SSP/MG M-5.075.712 e do CPF 744.956.236-72,
residente na Rua Dr. André Sarmento 97, centro,
São Sebastião do Rio Verde/MG, CEP 37467-000,
conforme Processo nº 5000814-89.2018.8.13.0637,
que tramitou pela 1ª Vara Cível deste Juízo,
requerido pelo Sr. JOÃO VITOR SOARES, com
sentença reconhecendo e declarando a absoluta
incapacidade de ANITA CELINA WANDERLEY
DA FRANÇA, para exercer os atos da vida civil,

com as limitações previstas no artigo 1772 do
CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos
políticos e civis, sendo nomeado Curador, seu
companheiro, Sr. JOÃO VITOR SOARES,
brasileiro, divorciado, serviços gerais, filho de João
Batista Soares e Vicentina da Silva Soares, portador
do CPF 531.964.226-15 e da identidade M3700528
SSPMG, residente na Rua Dr. André Sarmento, 97,
Centro São Sebastião do Rio Verde/MG, CEP
37467-000, com prestação do compromisso de lei.
Publica-se o presente no D.J.E. do Estado de Minas
Gerais. São Lourenço, 29 de Julho de 2020. Eu(a)
Eliane Pereira Campos, Escrivã Judicial em
substituição, o digito e o subscrevo. Eu (a), Cecília
Natsuko Miahira Goya, Juíza de Direito Titular da 1ª
Vara Cível, o assino.

SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO

JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO
PARAÍSO-MG
SECRETARIA CRIMINAL E EXECUÇÕES
CRIMINAIS
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO: 60 DIAS
Edital de intimação do(s) acusado(s): TIAGO
JÚNIOR NEVES, nascido em 06/03/1988, filho de
Natalia Luciana Duarte Neves, atualmente
encontrando-se em local incerto e não sabido.

A Doutora ÉDINA PINTO, MM. Juíza de
Direito da Vara Criminal de São Sebastião do
Paraíso, Estado de Minas, em pleno exercício de seu
cargo e na forma da lei, etc. FAZ SABER, aos que
virem o presente edital ou dele notícia tiverem que,
por esta Secretaria Criminal, tem andamento um
processo movido pela Justiça Pública contra o(s)
ré(u)s: TIAGO JÚNIOR NEVES, qualificados no
processo crime 0647.20.000148-3 por suposto crime
praticado nesta cidade e uma vez que em decisão de
fls. 53/57, foram concedidas as medidas protetivas
de urgência em favor da vítima GABRIELLY
KAUANY DOS PRAZER DA SILVA, mandou na
melhor forma de direito passar o presente edital com
prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de que o mesmo
tome conhecimento desta decisão, salvo se nesse
período for feita a intimação do sentenciado por
qualquer outra forma estabelecida na Lei. Assim,
para conhecimento de todos e especialmente do(s)
réu(s) TIAGO JÚNIOR NEVES expediu-se o
presente edital que será afixado no lugar público e
de costume no saguão do Fórum local. São Sebastião
do Paraíso, 22 de julho de 2020. Eu (Oficial de
Apoio Judicial) __________, que digitei e vai
assinado.
ÉDINA PINTO
JUÍZA DE DIREITO
CERTIDÃO: Certifico ser autêntica a assinatura do
Drª Édina Pinto. MM. Juíza de Direito da Secretaria
Criminal desta Comarca. DOU FÉ.

SERRO

COMARCA DE SERRO/MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA. Prazo de 30
(trinta) dias. A MM. Juíza de Direito nesta Comarca
de Serro/MG na Forma da Lei, etc FAZ SABER a
todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem que processam por este Juízo
e Secretaria os autos nº 0671 16 1816-2, Ação de
Usucapião Extraordinária, requerida por José Nésio
de Jesus Silva, brasileiro, solteiro, pintor, portador
de RG nº M-8.703.141 e inscrito no CPF sob o nº
033.849.136-80, residente e domiciliado na Rua
Vânia Tolentino, 405, Bairro Morro do Vigário em
Serro/MG, referente a um lote urbano com área de
263,315 m² situado na Rua do Leiteiro, 407, Bairro
Leiteiro, município de Serro/MG. É o presente edital
para citação dos eventuais interessados, bem como,
de todos os terceiros incertos e desconhecidos, que
porventura existam, para querendo, contestar a ação,
no prazo de 15 dias contados da publicação deste
edital. Ficando cientes que não sendo contestada a

ação presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os
fatos articulados na inicial. E, para que ninguém
alegue ignorância mandou expedir o presente, que
será fixado no local de costume e publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade de
Serro/MG aos 10 de julho de 2020. Eu, Cíntia Lara
Souza Mota, Estagiária, o digitei. A MM. Juíza de
Direito, Sophia Goreti Rocha Machado.

SETE LAGOAS

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Sete Lagoas/MG - 1ª Vara Cível - Edital
Citação - Prazo de 20 dias - JUSTIÇA GRATUITA -
Saibam todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que perante a 1ª Vara
Cível da Comarca de Sete Lagoas, tramita uma ação
de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL,
Processo Judicial Eletrônico, autuada sob o nº
5004257-06.2019.8.13.0672, requerida por
LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES, tendo por
objeto a RETIFICAÇÃO do seu registro de
nascimento, passando a constar o nome correto
como sendo LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
ao invés de LUCIANO HENRIQUE RODRIGUES
SILVA. Assim ficam os terceiros interessados,
incertos e desconhecidos devidamente citados para,
querendo, no prazo de 05(cinco) dias, seguintes ao
prazo de fruição do presente edital, impugnar o
pedido, nos termos do art. 109 da Lei 6.015/73. O
presente edital será afixado no átrio do edifício do
Fórum, pelo prazo de 10 (dez) dias e publicado na
forma da lei. Para conhecimento de todos,
especialmente dos interessados, publica-se o
presente Edital por 01 (uma) vez no "DJE- DIÁRIO
DO JUDICIÁRIO ELETRÔNICO". Sete Lagoas, 29
de julho de 2020. Advogada: Cláudia Batista
Martins - OAB/MG 64.091 - Antônio Geraldo Lopes
- Gerente de Secretaria por ordem do(a) Juiz(a) de
Direito.

COMARCA DE SETE LAGOAS - VARA DE
FAMÍLIA - EDITAL INTERDIÇÃO - PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA -
Saibam todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, cientificados de que
tramitou nesta Vara de Família da Comarca de Sete
Lagoas/MG, o Processo de Interdição, nº
5005786-60.2019.8.13.0672, em que foi proferida
sentença reconhecendo e declarando a incapacidade
civil de JOÃO CARLOS FREIRE, solteiro,
profissão não declarada, nascido em 11/08/1998,
natural de Pedro Leopoldo/MG, filho de José Anísio
Freire e Mariza Maciel Freire, CPF: 085.002.176-69,
em razão de incapacidade civil do(a) interditando(a)
para exercer pessoalmente os atos da vida civil,
sendo nomeado(a) como Curador(a) do(a)
mesmo(a), o(a) Sr(a). MARIZA MACIEL FREIRE,
casada, Do Lar, CPF: 060.215.616-51, nascido em
26/04/1965, natural de Baldim/MG, filha de
Raimundo Maciel e Joana Teixeira Maciel, para que
possa como tal cuidar e administrar seus bens e
direitos, mantendo-se, no entanto, incólumes os
direitos políticos e civis do(a) interditando(a). Para
conhecimento de todos, especialmente do(a,s)
interessado(a,s), publica-se o presente Edital, por 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no DJE,
bem como 01 (uma) vez no Jornal Local. Sete
Lagoas, 29 de julho de 2020. Gerente de Secretaria:
Francis Déborah Brant Guerra. Juiz de Direito:
Carlos Eduardo Vieira Gonçalves

COMARCA DE SETE LAGOAS - VARA DE
FAMÍLIA - EDITAL INTERDIÇÃO - PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA -
Saibam todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, cientificados de que
tramitou nesta Vara de Família da Comarca de Sete
Lagoas/MG, o Processo de Interdição, nº
5012856-65.2018.8.13.0672, em que foi proferida
sentença reconhecendo e declarando a incapacidade
civil de EMILLY MARIA ALVES BATISTA,
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solteira, profissão não declarada, CPF nº
155.119.646-89, nascido em 05/03/1999, natural de
Sete Lagoas/MG, filha de José Alves da Fonseca
Neto e Elcimar Batista Alves, em razão de
incapacidade civil do(a) interditando(a) para exercer
pessoalmente os atos da vida civil, sendo
nomeado(a) como Curador(a) do(a) mesmo(a), o(a)
Sr(a). JOSÉ ALVES DA FONSECA NETO,
solteiro, desempregado, CPF 919.262.036-15,
nascido em 21/03/1073, natural de Belo
Horizonte/MG, filho de Gilson Alves da Fonseca e
Eurenice Ferraz Fonseca, para que possa como tal
cuidar e administrar seus bens e direitos,
mantendo-se, no entanto, incólumes os direitos
políticos e civis do(a) interditando(a). Para
conhecimento de todos, especialmente do(a,s)
interessado(a,s), publica-se o presente Edital, por 03
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no DJE,
bem como 01 (uma) vez no Jornal Local. Sete
Lagoas, 29 de julho de 2020. Gerente de Secretaria:
Francis Déborah Brant Guerra. Juiz de Direito:
Carlos Eduardo Vieira Gonçalves

COMARCA DE SETE LAGOAS - VARA DE
FAMÍLIA - EDITAL INTERDIÇÃO - PRAZO DE
20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA -
Saibam todos quantos o presente Edital virem ou
dele conhecimento tiverem, cientificados de que
tramitou nesta Vara de Família da Comarca de Sete
Lagoas/MG, o Processo de Interdição, nº
5000227-59.2018.8.13.0672, em que foi proferida
sentença reconhecendo e declarando a incapacidade
civil de MARIO GOMES DE ARAÚJO FILHO,
viúvo, profissão não declarada, nascido aos
22/06/1926, filho de Mário Gomes de Araújo e
Lourdes Divina Sorice, CPF 012.060.876-68, em
razão de incapacidade civil do(a) interditando(a)
para exercer pessoalmente os atos da vida civil,
sendo nomeado(a) como Curador(a) do(a)
mesmo(a), o(a) Sr(a). MARIA DAS GRAÇAS
GOMES DE ARAÚJO MARTINS, casada,
profissão não declarada, CPF 378.506.956-15, filha
de Mário Gomes de Araújo Filho e Esterlita Ribeiro
de Araújo, nascida em 04/06/1958, natural de Sete
Lagoas/MG, para que possa como tal cuidar e
administrar seus bens e direitos, mantendo-se, no
entanto, incólumes os direitos políticos e civis do(a)
interditando(a). Para conhecimento de todos,
especialmente do(a,s) interessado(a,s), publica-se o
presente Edital, por 03 (três) vezes, com intervalo de
10 (dez) dias, no DJE, bem como 01 (uma) vez no
Jornal Local. Sete Lagoas, 29 de julho de 2020.
Gerente de Secretaria: Francis Déborah Brant
Guerra. Juiz de Direito: Carlos Eduardo Vieira
Gonçalves

TARUMIRIM

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE TARUMIRIM - SECRETARIA
DO JUÍZO- JUSTIÇA GRATUITA. EDITAL DE
INTIMACAO. PRAZO DE
30 dias. A MMª Juiza de Direito desta Comarca,
Dra. NATALIA CRAVO LAZARO MONTEIRO,
FAZ SABER a todos os
interessados que o presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e
Secretaria Judicial
o processo nº 5000064-09.2019.8.13.0684
(Execução de Alimentos) que K.R.M. move contra
B.R.C.. E por meio deste,
INTIMA o executado BRUNO RODRIGUES DA
CUNHA, brasileiro, residente em lugar incerto e não
sabido, residente
em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03
(três) dias, efetuar o pagamento do débito no valor
de R$12.809,85
(Doze mil, oitocentos e nove reais e oitenta e cinco
centavos), ou provar que o fez ou justificar a
impossibilidade de
efetuá-lo, sob pena de prisão, nos termos do art. 528
do CPC. Para que ninguém alegue ignorância no

futuro, expediu o
presente Edital que será publicado pela Imprensa
Oficial deste Estado com afixação de cópia no
saguão do fórum local.
Tarumirim, 23 de julho de 2020. (a) Josileia Leandra
Dias Ferreira, Oficiala de Apoio Judicial. (a) Natalia
Cravo Lazaro
Monteiro, Juiza de Direito

TIMÓTEO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE TIMÓTEO - 1º EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE
INTERDIÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - para
conhecimento que perante este juízo, foi ajuizada
por LORRAINY CRISTINA SOARES SILVA,
brasileira, solteira, do lar, portadorado RG nº
MG-19.428.711, PC/MG, CPF nº106.297.876-54,
residente e domiciliada na Rua José Rafael de
Araújo,nº 36, Centro Sul, CEP
35.182-022,Timóteo/MG , ação de
CURATELA/INTERDIÇÃO processo nº
5002993-06.2019.8.13.0687 , em face de ZELMA
DE ALMEIDA SOARES SILVA, brasileira,
inválida, nascida em 12/06/1973, portadora do RG
de nº MG-636.493,SSP/MG, CPF nº
033.598.376-65, residente e domiciliada no mesmo
endereço da requerente, tudo conforme sentença ID
107699896 dos autos, foi decretada a interdição da
requerida acima qualificada, declarando-a
relativamente incapaz de exercer e reger
pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe
nomeado curadora a requerente supra que,
observadas as formalidades legais, firmou o
compromisso legal. Timóteo-MG, 29/07/2020. Eu, ,
Jussara Giacomin, Escrivã Judicial, o conferi, por
ordem do MM. Juiz de Direito.

UBÁ

Processos Eletrônicos (PJe)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS -
COMARCA DE UBÁ/MG. A Dra. Cínthia Faria
Honório Delgado, Juíza de Direito da 2ª Vara Cível
de Ubá/MG, em pleno exercício de seu cargo, na
forma da lei, etc. Faz saber que por meio deste
CITA(M)-SE todos os interessados, ausentes,
incertos e desconhecidos que o presente edital
virem, ou dele conhecimento tiverem, bem como os
detentores do domínio, que se processa por este
juízo e 2ª Secretaria Cível, os autos de
USUCAPIÃO, requerido por Suely Trindade e Alex
de Melo em face de Leila Maria de Melo
PROCESSO ELETRÔNICO N°
5001162-47.2020.8.13.0699, uma área de terreno
vago para construção, medindo 14,00 metros de
frente, por 97,00 metros de fundos, no total de
1.358m², com matrícula nº 2542, Livro nº 2-I, fls
220, registrado no CRI de Ubá/MG, onde se fez
construir duas casas, a que fica no primeiro andar e a
do segundo andar, na rua Antônio Damazio, 289,
bairro Patrimônio em Tocantins/MG. Aquele que
quiser contestar, deverá fazê-lo no prazo de 30 dias
(Código de Processo Civil, artigo 257, III ).E para
constar expediu-se o presente edital que será afixado
no lugar de costume e publicado por uma vez no
Jornal Oficial. Dado e passado nesta cidade de
Ubá/MG, aos 27 de julho de 2020. Eu, , Patrícia
Pacheco de Melo Coelli, Escrivã Judicial, digitei e
assino. ADV. AUTOR: OAB/MG: 192.021

UBERABA

COMARCA DE UBERABA-MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE (15) QUINZE DIAS.
JUSTIÇA GRATUITA - AUTOS 701.13.003.882-4.
O Exmº. Srº. FABIANO GARCIA VERONEZ.
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal desta
cidade e Comarca de Uberaba, MG, na forma da lei,
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da 2ª
Vara Criminal tramitam os autos em epígrafe foi
recebida denúncia contra POLIMAX CONCRETO
LTDA, BRENO LEME ASPRINO NETO e MARIA
AUXILIADORA DE ASSIS FRANCO GABRIEL,
brasileira, administradora de empresas, nascida em
29/04/1960, natural de Riachuelo/SP, CPF nº
591.551.247-04 e RG nº 08738938-3-IPF/RJ, filha
de Roberto da Silva Franco e de Maria Edla de Assis
Franco, atualmente em local não sabido, que no dia
16/11/2011, na Rua Coronel Bores do Nascimento,
nº 1024, Jardim Maracanã, nesta cidade de
Uberaba/MG., os denunciados causaram poluição,
por meio de vazamento e escoamento direto de óleo
diesel em solo nu, em níveis tais que resultaram ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que
provoquem a mortalidade de animais ou destruição
significativa da flora. Consta também que os
mesmos armazenavam substância tóxica, perigosa
ou nociva a saúde humano ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigências estabelecidas em lei ou
nos seis regulamentos. Em virtude de fiscalização
ambiental, foi a polícia militar acionada a
comparecer na sede da empresa denunciada, e
vislumbraram o armazenamento irregular de
substância tóxica, nociva ao meio ambiente e à
saúde humana, inclusive com elaboração de laudo
pericial que, constatou e concluiu o vazamento de
óleo diesel em solo sem a devida
impermeabilização, causando poluição e riscos à
população e ao meio ambiente. Diante dos fatos
foram os acusados denunciados como incuso nos
artigos 54, §2º e 56, ambos da Lei 9605/98, na forma
do artigo 59 do Código Penal. Assim, fica a referida
acusada MARIA AUXILIADORA DE ASSIS
FRANCO GABRIEL, acima qualificado, CITADA,
por este edital, para apresentar resposta escrita no
prazo de 10 (dez) dias, oferecer documentos e
justificações, especificar provas e arrolar
testemunhas, tudo isso através de advogado, e alegar
tudo o que interessa à sua defesa, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, sob pena de
ser-lhe nomeado Defensor Público ou dativo. DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Uberaba,
MG, aos 29 de julho de 2020.Eu, Marco José
Ferreira - Oficial de Apoio Judicial B - em
substituição, o digitei. Fabiano Garcia Veronez -
Juiz de Direito.

Processos Eletrônicos (PJe)

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 30
(trinta) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da Quarta Vara
de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5002466-80.2017.8.13.0701 da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por NILSON LOPES DAMASCENO em
face de J.M. BRITEZ-HOTEL - ME, e que por este
edital, com prazo de 30 (trinta) dias, CITA o réu
J.MG. BRITEZ-HOTEL - ME, microempresa,
inscrita no CNPJ n° 10.434.168/0001-69, atualmente
em lugar incerto e não sabido, por seu representante
legal, para que, após o prazo estabelecido no
presente edital, efetue o pagamento da quantia de R$
112.045,44 (cento e doze mil e quarenta e cinco
reais e quarenta e quatro centavos), no prazo de 03
(três) dias, referente ao principal e acessórios, a ser
acrescida de honorários de advogado do autor e
custas iniciais, sob pena de penhora. Fica ciente de
que a executada poderá opor embargos à execução
no prazo de quinze dias, independentemente de
penhora, depósito ou caução, conforme artigos 914 e
915 do CPC/2015. No mais, no prazo de embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, a parte executada poderá
requerer que lhe seja permitida pagar o restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês (art.
916). Em caso de revelia, será nomeado Curador
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Especial (artigo 257, IV, do NCPC). Para
conhecimento de todos, especialmente do
interessado, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/2020.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

COMARCA DE UBERABA - MG - EDITAL DE
CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO DE
VINTE (20) DIAS - O Exmo. Sr. Dr. SIDNEI
PONCE, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família
e Sucessões, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo de Direito
e Secretaria da 3ª Vara de Família e Sucessões
tramitam os autos de nº 5002118-57.2020.8.13.0701,
AÇÃO DE GUARDA proposta por DERCILIO
FERNANDES DE SOUSA contra FLOR MAR
FERNANDES DA SILVA e RUBENS DONIZETTI
FILHO, e por este, que será publicado e afixado na
forma da lei, CITA a requerida FLOR MAR
FERNANDES DA SILVA, pelo inteiro teor da
petição inicial da referida ação, através da qual o
autor pretende que seja julgada procedente a ação,
com a consequente concessão da guarda das
menores Y.C.F.D.S. e E.F.D.S.D., em favor de si
mesmo, cientificando a requerida de que dispõe do
prazo de 15 (quinze) dias subsequentes ao prazo
estipulado neste edital para CONTESTAR a
supramencionada ação, sob pena de não o fazendo
serão presumidos como verdadeiros e aceitos os
fatos articulados pelo autor na inicial, nos termos do
artigo 285 do Cód. Proc. Civil. E para que chegue ao
conhecimento da requerida e a mesma não possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital. Dado
e passado nesta cidade e Comarca de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2020,
por mim,(a)João de Araujo Souza Neto, Escrivão
Judicial da 3ª Vara de Família e Sucessões, que o
digitei e subscrevo, indo devidamente
assinado.(a)SIDNEI PONCE, Juiz de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da Quarta Vara
de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5012885-62.2017.8.13.0701 da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDICITRUS em face de OSVALDO LUIZ, e
que por este edital, com prazo de 20 (vinte) dias,
CITA o réu OSVALDO LUIZ, brasileiro,
divorciado, produtor agropecuário, inscrito no CPF
n° 171.112.506-72, atualmente em lugar incerto e
não sabido, para que, após o prazo estabelecido no
presente edital, efetue o pagamento da quantia de R$
1.115.159,47 (um milhão, cento e quinze mil, cento
e cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos),
no prazo de 03 (três) dias, referente ao principal e
acessórios, a ser acrescida de honorários de
advogado do autor e custas iniciais, sob pena de
penhora. Fica ciente de que a executada poderá opor
embargos à execução no prazo de quinze dias,
independentemente de penhora, depósito ou caução,
conforme artigos 914 e 915 do CPC/2015. No mais,
no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, acrescido de custas
e de honorários de advogado, a parte executada
poderá requerer que lhe seja permitida pagar o
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês (art. 916). Em caso de revelia, será nomeado
Curador Especial (artigo 257, IV, do NCPC). Para
conhecimento de todos, especialmente do
interessado, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/2020.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da Quarta Vara
de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5004657-35.2016.8.13.0701 da EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por NILTON
ANTÔNIO ZAGO DA SILVA em face de REJANE
ZANINI DA COSTA e outras, e que por este edital,
com prazo de 20 (vinte) dias, CITA a ré REJANE
ZANINI DA COSTA, brasileira, solteira, professora,
inscrita no CPF n° 983.855.006-00, atualmente em
lugar incerto e não sabido, para que, após o prazo
estabelecido no presente edital, efetue o pagamento
da quantia de R$ 14.520,05 (quatorze mil,
quinhentos e vinte reais e cinco centavos), no prazo
de 03 (três) dias, referente ao principal e acessórios,
a ser acrescida de honorários de advogado do autor e
custas iniciais, sob pena de penhora. Fica ciente de
que a executada poderá opor embargos à execução
no prazo de quinze dias, independentemente de
penhora, depósito ou caução, conforme artigos 914 e
915 do CPC/2015. No mais, no prazo de embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, a parte executada poderá
requerer que lhe seja permitida pagar o restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês (art.
916). Em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial (artigo 257, IV, do NCPC). Para
conhecimento de todos, especialmente do
interessado, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/2020.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

COMARCA DE UBERABA - MG - JUSTIÇA
GRATUITA - EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA DECLARATÓRIA DA
INTERDIÇÃO DE ANGELINA DALBELLO
CASTELLAN - 1ª PUBLICAÇÃO - PUBLICADO
POR 3 VEZES COM INTERVALO DE 10 DIAS -
O Exmo. Sr. Dr. SIDNEI PONCE, MM. Juiz de
Direito da 3ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
DA COMARCA DE UBERABA-MG, na forma da
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por
este Juízo da 3ª Vara de Família e Sucessões,
tramitam os autos nº 5013887-33.2018.8.13.0701, de
INTERDIÇÃO requerida por JAIR CASTELLAN
JÚNIOR contra ANGELINA DALBELLO
CASTELLAN, que por sentença proferida pelo
Exmo. Sr. Dr. SIDNEI PONCE, MM. Juiz de
Direito da Terceira Vara de Família e Sucessões,
datada de 23 de março de 2020, foi decretada a
interdição de ANGELINA DALBELLO
CASTELLAN, brasileira, natural de Uberaba/MG,
nascida em 08/12/1934, filha de José Dalbello e
Nebia Dalbello, residente e domiciliada na no Hotel
Geriátrico Joaquim Maia, na Rua Rahif Esper
Sallum, nº 269, Uberaba/MG, que é portadora de
"síndrome demencial", por estar a mesma
incapacitada relativamente para reger a sua pessoa e
administrar seus bens, havendo sido nomeado como
curador o Sr. JAIR CASTELLAN JUNIOR,
brasileiro, contador, portadora do RG nº
MG-4.583.049 e CPF nº 287.740.606-78, residente e
domiciliado na Rua Ari Medina Coeli, nº 175, Bairro
Cássio Rezende, Uberaba/MG. Advogado: Gustavo
dos Santos Fernandes - OAB/MG 114.069. Dado e
passado nesta cidade e Comarca de Uberaba, MG,
aos 29 de julho de 2020, por mim,(a)João de Araújo
Souza Neto, Escrivão Judicial em substituição legal,
que o digitei e subscrevo, indo devidamente
assinado(a)Dr. SIDNEI PONCE, Juiz de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da Quarta Vara

de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5010686-62.2020.8.13.0701 da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
JUDICIAL proposta por ERICK ESPÍNDOLA
CAVALHEIRO em face de WISNEI RIBEIRO
ARANTES, e que por este edital, com prazo de 20
(vinte) dias, CITA o réu WISNEI RIBEIRO
ARANTES, brasileiro, solteiro, vendedor, inscrito
no CPF n° 105.942.986-10, atualmente em lugar
incerto e não sabido, para que, após o prazo
estabelecido no presente edital, efetue o pagamento
da quantia de R$ 1.934,41 (um mil, novecentos e
trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), no
prazo de 03 (três) dias, referente ao principal e
acessórios, a ser acrescida de honorários de
advogado do autor e custas iniciais, sob pena de
penhora. Fica ciente de que a executada poderá opor
embargos à execução no prazo de quinze dias,
independentemente de penhora, depósito ou caução,
conforme artigos 914 e 915 do CPC/2015. No mais,
no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta
por cento) do valor em execução, acrescido de custas
e de honorários de advogado, a parte executada
poderá requerer que lhe seja permitida pagar o
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês (art. 916). Em caso de revelia, será nomeado
Curador Especial (artigo 257, IV, do NCPC). Para
conhecimento de todos, especialmente do
interessado, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/2020.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

COMARCA DE UBERABA - EDITAL DE
INTIMAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA PRAZO DE
VINTE (20) DIAS - O Exmo. Sr. SIDNEI PONCE,
MM. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE
FAMÍLIA E SUCESSÕES, na forma da lei, etc.
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo de
Direito tramitam os autos de nº
5003162-14.2020.8.13.0701 de EXECUÇÃO DE
ALIMENTOS, proposta por S.M.M.S.D.A., menor
representada por sua genitora, JOICY MOREIRA
DOS SANTOS, residentes na Rua Maria Elisabete
Salge Melo, nº 818, Bairro Residencial Rio de
Janeiro, Uberaba/MG, e por este, que será publicado
e afixado na forma da lei, INTIMA o executado
ANTÔNIO AUGUSTO DE ABREU PAULINO,
brasileiro, inscrito no RG nº MG-14.205.375 e CPF
nº 094.837.386-52, filho de José Antônio Paulino e
Ivonete Aparecida de Abreu, residente e domiciliado
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo
inteiro teor da petição da referida ação, através da
qual o autor pretende que o executado pague as
pensões atrasadas no importe de R$ 1.157,63 (mil,
cento e cinquenta e sete reais e sessenta e três
centavos), mais as que vencerem no curso do
processo, prove que já o fez ou justifique a
impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser
decretada a sua prisão civil, pelo período de 1(um) a
3(três) meses, sem prejuízo do protesto do
pronunciamento judicial previsto no artigo 528,
parágrafo 1º do CPC, cientificando-o de que dispõe
do prazo de 03 (três) dias subsequentes ao prazo
estipulado neste edital para efetuar o pagamento.
Será nomeado curador especial em caso de revelia,
nos termos do artigo 257. Advogado: Defensoria
Pública. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Uberaba, Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de
2020, por mim,(a)João de Araujo Souza Neto,
Escrivão Judicial substituto, que o digitei e
subscrevo, indo devidamente assinado (a) SIDNEI
PONCE, Juiz de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da Quarta Vara
de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
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5011336-12.2020.8.13.0701 da AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL proposta por ERICK
ESPÍNDOLA CAVALHEIRO em face de VERA
LÚCIA DA SILVA, e que por este edital, com prazo
de 20 (vinte) dias, CITA a ré VERA LÚCIA DA
SILVA, brasileira, estado civil e profissão
desconhecidos, inscrita no CPF n° 024.661.864-70,
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que,
após o prazo estabelecido no presente edital, efetue o
pagamento da quantia de R$ 253,40 (duzentos e
cinquenta e três reais e quarenta centavos), no prazo
de 03 (três) dias, referente ao principal e acessórios,
a ser acrescida de honorários de advogado do autor e
custas iniciais, sob pena de penhora. Fica ciente de
que a executada poderá opor embargos à execução
no prazo de quinze dias, independentemente de
penhora, depósito ou caução, conforme artigos 914 e
915 do CPC/2015. No mais, no prazo de embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, a parte executada poderá
requerer que lhe seja permitida pagar o restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês (art.
916). Em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial (artigo 257, IV, do NCPC). Para
conhecimento de todos, especialmente do
interessado, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/2020.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da 4ª Vara
Cível de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5007876-22.2017.8.13.0701 da AÇÃO DE
COBRANÇA proposta por SOCIEDADE
EDUCACIONAL UBERABENSE contra
ANASTÁCIA LUNARA CRUVINEL, e que por
este edital CITA a ré ANASTÁCIA LUNARA
CRUVINEL, brasileira, solteira, inscrita no CPF n°
112.306.516-08, atualmente em local incerto e não
sabido, para, após o prazo estabelecido no presente
edital, responder à presente ação, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de revelia, advertindo-o,
ainda, nos termos do artigo 344 do NCPC, que, não
sendo contestada a presente ação, presumir-se-ão
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
parte autora, bem como que, se constatada a revelia,
será nomeado Curador Especial, conforme o inciso
II, do artigo 72, NCPC. Para conhecimento de todos,
especialmente dos interessados, publica-se o
presente no Diário Oficial. Uberaba/MG, aos
29/07/20.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.

(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior,
Juiz de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da Quarta Vara
de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5008976-46.2016.8.13.0701 da AÇÃO DE
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta por
BANCO BRADESCO S/A em face de
ENGEOMINAS SERVIÇOS ELÉTRICOS E
MANUTENÇÕES EIRELI - ME e outros, e que por
este edital, com prazo de 20 (vinte) dias, CITAM os
réus, todos atualmente em lugar incerto e não
sabido: a) ENGEOMINAS SERVIÇOS
ELÉTRICOS E MANUTENÇÕES EIRELI - ME,
empresa, inscrita no CNPJ n° 08.097.802/0001-73,
por seu representante legal; b) DIONEL JOSÉ
SERAFIM, brasileiro, divorciado, empresário,
inscrito no CPF n° 755.182.876-15; e, c)
ROSELAINE APARECIDA FERREIRA, brasileira,
solteira, empresária, inscrita no CPF n°

032.960.946-79, para que, após o prazo estabelecido
no presente edital, efetuem o pagamento da quantia
de R$ 949.108,29 (novecentos e quarenta e nove
mil, cento e oito reais e vinte e nove centavos), no
prazo de 03 (três) dias, referente ao principal e
acessórios, a ser acrescida de honorários de
advogado do autor e custas iniciais, sob pena de
penhora. Ficam os executados cientes de que
poderão opor embargos à execução no prazo de 15
(quinze) dias, independentemente de penhora,
depósito ou caução, conforme artigos 914 e 915 do
CPC/2015. No mais, no prazo de embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento)
do valor em execução, acrescido de custas e de
honorários de advogado, a parte executada poderá
requerer que lhe seja permitida pagar o restante em
até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e de juros de um por cento ao mês (art.
916). Em caso de revelia, será nomeado Curador
Especial (artigo 257, IV, do NCPC). Para
conhecimento de todos, especialmente do
interessado, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/2020.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da 4ª Vara
Cível de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5010025-25.2016.8.13.0701 da AÇÃO DE
COBRANÇA proposta por MINAS PEÇAS &
ACESSÓRIOS LTDA contra KWANZA
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP, e que
por este edital CITA a ré KWANZA
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
n° 13.465.010/0001-44, atualmente em local incerto
e não sabido, para, após o prazo estabelecido no
presente edital, responder à presente ação, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia,
advertindo-o, ainda, nos termos do artigo 344 do
NCPC, que, não sendo contestada a presente ação,
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela parte autora, bem como que, se
constatada a revelia, será nomeado Curador
Especial, conforme o inciso II, do artigo 72, NCPC.
Para conhecimento de todos, especialmente dos
interessados, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/20.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da 4ª Vara
Cível de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5006165-74.2020.8.13.0701 da NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL proposta por PAULA MICHELE
ALMEIDA CHAGAS em desfavor de MARINA
JUNQUEIRA CAETANO e outros, e que por este
edital NOTIFICA o PÚBLICO EM GERAL, com
fundamento no artigo 726 e seguintes do NCPC,
para, após o decurso do prazo do edital e com
observância do prazo legal, tomar ciência dos termos
da presente ação, na qual se noticia a celebração de
um contrato de arrendamento de imóvel rural
matriculado sob o n° 81.828, do 1º Cartório de
Registro de Imóveis local, em que a parte autora
afirma que detém direito de preferência na
renovação do contrato supracitado. Para
conhecimento de todos, especialmente dos
interessados, publica-se o presente no Diário Oficial.
Uberaba/MG, aos 29/07/20.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

COMARCA DE UBERABA - EDITAL DE
CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO DE
VINTE (20) DIAS - O Exmo. Sr. SIDNEI PONCE,
MM. Juiz de Direito da 3ª VARA DE FAMÍLIA E
SUCESSÕES, na forma da lei, etc. FAZ SABER a
todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem que por este Juízo de Direito
e Secretaria da 3ª Vara de Família, tramitam os autos
5013544-03.2019.8.13.0701, de AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS proposta por I.V.S.V., menor,
representada por sua genitora JOSELI ELIAS
SERAFIM, contra EURÍPEDES APARECIDO
VALADÃO JÚNIOR, e por este, que será publicado
e afixado na forma da lei, CITA o requerido, Sr.
EURÍPEDES APARECIDO VALADÃO JÚNIOR,
brasileiro, solteiro, filho de Eurípedes Aparecido
Valadão e Arlete Lucia da Silva Valadão, residente
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo
inteiro teor da petição inicial da referida ação,
através da qual a autora pretende prestação das
contas das quais o mesmo está sujeito,
cientificando-o de que dispõe do prazo de 15
(quinze) dias subsequentes ao prazo estipulado neste
edital para CONTESTAR a supramencionada ação
de exigir contas, sob pena de não o fazendo serão
presumidos como verdadeiros e aceitos os fatos
articulados pelos autores na inicial. Será nomeado
curador especial em caso de revelia, nos termos do
artigo 257 do CPC. E para que chegue ao
conhecimento do requerido e o mesmo não possa
alegar ignorância, é expedido o presente edital.
Advogado: Marcos Bilharinho - OAB/MG 60.520.
Dado e passado nesta cidade e comarca de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, aos 29 de julho de 2020,
por mim,(a)João de Araújo Souza Neto, Escrivão
Judicial substituto, que o digitei e subscrevo, indo
devidamente assinado.(a)SIDNEI PONCE, Juiz de
Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da 4ª Vara
Cível de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5000336-54.2016.8.13.0701 da NOTIFICAÇÃO
JUDICIAL proposta por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PALAIS DU LOUVRE em desfavor de JOSÉ
EDUARDO DE OLIVEIRA, e que por este edital
NOTIFICA o réu JOSÉ EDUARDO DE
OLIVEIRA, brasileiro, engenheiro civil, estado civil
ignorado, inscrito no CPF n° 240.042.196-04,
atualmente em local incerto e não sabido, para, após
o decurso do prazo do edital e com observância do
prazo de 05 (cinco) dias, tomar ciência dos termos
da presente ação, cientificando-o da multa que lhe
foi aplicada pela parte autora, no valor de R$
1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), por
descumprimento da cláusula 45 da convenção
condominial. Para conhecimento de todos,
especialmente dos interessados, publica-se o
presente no Diário Oficial. Uberaba/MG, aos
29/07/20.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

Comarca de Uberaba/MG - Edital de Citação - Prazo
de 30 dias. O Excelentíssimo Senhor Doutor
Marcelo Geraldo Lemos, Juiz de Direito da Segunda
Vara Cível da comarca de Uberaba, Estado de Minas
Gerais, no exercício do cargo, na forma da lei etc...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº
5012896-57.2018.8.13.0701 da ação de execução,
requerida por CONDOMÍNIO TERRA NOVA
UBERABA I em face de MARCELO BORGES
CARVALHO, que se processam por este Juízo e
Secretaria da Segunda Vara Cível, e que, pelo
presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, cita a
executada MARCELO BORGES CARVALHO,
brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, CPF nº
065.496.786-50, CI/RG nº MG-11.712.080
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SSP/MG, que está em local incerto e não sabido,
para os termos da referida ação, através da qual, em
resumo, diz o seguinte: em 20 de junho de 2016, foi
efetuado acordo entre as partes, onde o Executado
confessa o valor devido de R$ 1.005,15,
estabelecendo que o Executado pagaria o valor de
R$ 833,46, em seis parcelas de R$ 138,91 cada uma,
com vencimento da primeira parcela em 10/07/2016
e a última em 10/12/2016; o Executado deixou de
cumprir as parcelas vencidas em 10/09/2016 a
10/12/2016, devendo o Executado o valor atualizado
de R$ 949,59, bem como pagamento de honorários
sucumbenciais, custas e despesas processuais no
valor de R$ 403,85, totalizando o valor de R$
1.353,44. Ao final, requereu a citação do Executado
e o arresto do imóvel que gerou o débito
condominial, juntando diversos documentos com a
inicial. O MM. Juiz determinou a citação do
executado, porém, não se logrou êxito em
encontrá-lo, requerendo o Exequente, então, sua
citação por edital, o que foi deferido, ficando o
executado ciente dos termos da ação, e para, no
prazo de 03 dias, efetuar o pagamento da dívida e,
para hipótese de pagamento, fica fixado honorários
em 10% do valor do débito e, no caso de integral
pagamento no prazo supracitado, a verba honorária
será reduzida pela metade (art. 827, CPC). A parte
executada, independentemente de penhora, depósito
ou caução, poderá opor-se à execução por meio de
embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15
dias, contados, conforme o caso, na forma do art.
231, do CPC. E, para que ninguém alegue
ignorância, determinou o MM. Juiz que se expedisse
o presente edital, que será fixado no lugar de
costume, na sede deste Juízo e publicado na forma
da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de
Uberaba, Estado de Minas Gerais, aos vinte e nove
(29) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e
vinte (2020). Eu, _____________________,
Hamilton Barbosa Júnior, Oficial de Apoio Judicial
da Segunda Secretaria Cível, o subscrevo. (a)
____________________________, Marcelo
Geraldo Lemos, Juiz de Direito.

Comarca de Uberaba/MG - Edital de Citação - Prazo
de 30 dias. O Excelentíssimo Senhor Doutor
Marcelo Geraldo Lemos, Juiz de Direito da Segunda
Vara Cível da comarca de Uberaba, Estado de Minas
Gerais, no exercício do cargo, na forma da lei etc...
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº
5014136-18.2017.8.13.0701 da ação de execução,
requerida por COOPERCITRUS COOPERATIVA
DE PRODUTORES RURAIS em face de JOÃO
ALUÍSIO MENDES, que se processam por este
Juízo e Secretaria da Segunda Vara Cível, e que,
pelo presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias,
cita o Executado JOÃO ALUÍSIO MENDES,
brasileiro, casado, agricultor, CPF nº
288.876.896-87, que está em local incerto e não
sabido, para os termos da referida ação, através da
qual, em resumo, diz o seguinte: que a Exequente é
legítima credora do Executado pela quantia líquida,
certa e exigível de R$ 136.183,46, referente a saldo
devedor apurado, referente a contratos de
financiamento rural e duplicatas mercantil, deixando
o Executado de quitar seu débito, apesar de cobrado
pela via amigável. Ao final, requereu a citação do
Executado e procedência da ação. O MM. Juiz
determinou a citação do executado, porém, não se
logrou êxito em encontrá-lo, requerendo o
Exequente, então, sua citação por edital, o que foi
deferido, ficando o executado ciente dos termos da
ação, e para, no prazo de 03 dias, efetuar o
pagamento da dívida e, para hipótese de pagamento,
fica fixado honorários em 10% do valor do débito e,
no caso de integral pagamento no prazo supracitado,
a verba honorária será reduzida pela metade (art.
827, CPC). A parte executada, independentemente
de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à
execução por meio de embargos, que deverão ser
oferecidos no prazo de 15 dias, contados, conforme
o caso, na forma do art. 231, do CPC. E, para que

ninguém alegue ignorância, determinou o MM. Juiz
que se expedisse o presente edital, que será fixado
no lugar de costume, na sede deste Juízo e publicado
na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e
comarca de Uberaba, Estado de Minas Gerais, aos
vinte e nove (29) dias do mês de julho (07) do ano
de dois mil e vinte (2020). Eu,
_____________________, Hamilton Barbosa
Júnior, Oficial de Apoio Judicial da Segunda
Secretaria Cível, o subscrevo. (a)
____________________________, Marcelo
Geraldo Lemos, Juiz de Direito.

Comarca de Uberaba/MG. Edital com prazo de 20
(vinte) dias. Saibam todos quantos o presente edital
de citação virem, que perante o Juízo da 4ª Vara
Cível de Uberaba/MG, tramitam os autos de nº
5017611-11.2019.8.13.0701 da AÇÃO DE
ALVARÁ JUDICIAL proposta por ANTÔNIO
CARLOS DETONI, e que por este edital CITAM os
eventuais terceiros interessados na presente demanda
para, após o prazo estabelecido no presente edital,
responderem à presente ação, no prazo de 15
(quinze) dias. Para conhecimento de todos,
especialmente dos interessados, publica-se o
presente no Diário Oficial. Uberaba/MG, aos
29/07/20.
Eu, ___________ Lucas Nogueira Burke, Gerente
de Secretaria em substituição, o digitei e subscrevo.
(O) ____________ Nélzio Antônio Papa Júnior, Juiz
de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG. VARA
EMPRESARIAL, DE EXECUÇÕES FISCAIS E
DE REGISTROS PÚBLICOS. JUSTIÇA
GRATUITA. EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O Dr. João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito, em
pleno exercício do cargo na forma da lei etc., FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que tramita perante esta
Vara o processo nº 5000629-87.2017.8.13.0701 do
PEDIDO DE FALÊNCIA, requerido por ELIANE
SIQUEIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira,
auxiliar administrativa, RG nº. 30.588.007-X, CPF
292.967.808-96, residente e domiciliado na Rua
Vereador Manoel Canuto Vieira, nº. 85, bairro Ouro
Verde, Cidade de Pindamonhangaba/SP, CEP
12412-250, em desfavor de TERRITÓRIO DA
INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. ME,
pessoa jurídica de direito privado, sociedade
empresária limitada, CNPJ nº. 07.447.750/0001-55,
com sede na Avenida Leopoldina de Oliveira, nº.
00579, bloco 22, apartamento 304, bairro Centro,
Cidade de Uberaba/MG. FINALIDADE: citação da
Requerida para ciência de todos os termos e atos da
ação proposta, e para contestá-la, querendo, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partir do final do
prazo deste edital, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela
autora, nos termos do Art. 344 do CPC. Será
nomeado Curador Especial em caso de revelia. Pelo
que expediu-se o presente Edital que será publicado
e afixado em local de costume, na forma da lei, na
Sede do Juízo, sito à Av. Maranhão, 1580, Mercês,
nesta. Eu, Francisco José Diniz de Araújo, Oficial de
Apoio Judicial, o digitei; Jânio Costa
Rodrigues, Escrivão Judicial o subscrevo.
Uberaba/MG, 29 de julho de 2020. (o). João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito.

COMARCA DE UBERABA/MG. VARA
EMPRESARIAL, DE EXECUÇÕES FISCAIS E
DE REGISTROS PÚBLICOS. JUSTIÇA
GRATUITA. EDITAL DE CITAÇÃO COM
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O Dr. João
Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de Direito, em
pleno exercício do cargo na forma da lei etc., FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem que tramita perante esta
Vara o processo nº 5018410-54.2019.8.13.0701 da
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA,
requerida por EDUCANDÁRIO ESPÍRITA

ESTRADA DE DAMASCO, com sede nesta cidade
de Uberaba, na Avenida Djalma Castro Alves, nº
1.990, CNPJ Nº 07.214.254/0001-51, neste ato
representado pelo seu presidente EURIPEDES
BATISTA DE OLIVEIRA. Brasileiro, casado,
funileiro industrial, portadora da Cédula de
Identidade MG-1.543.730 SSP-MG, CPF:
182.055.856-87, representado pelos procuradores
DONIZETTI SILVA, OAB/MG: 54.043 e
JULIANE SALLUM DE RESENDE, OAB/MG:
95.585, cuja pretensão se refere a um imóvel
localizado nesta cidade, no Bairro Amoroso Costa,
na Av. Djalma Castro Alves, emplacado sob o n.º
1.990, composto de um banheiro masculino de
6,92metros quadrados, um banheiro feminino de
6,92 metros quadrados, deposito 1 de 21,72 metros
quadrados, depósito 2 de 9,86 metros quadrados,
depósito 3 de 12,78 metros quadrados, depósito 4 de
3,22 metros quadrados, varanda 1 de 15,12 metros
quadrados, varanda 2 de 47,52 metros quadrados,
sala de atendimento 1 de 1,59 metros quadrados,
sala de atendimento 2 de 1,59 metros quadrados,
laboratório de 24,34 metros quadrados, sala de
palestra 49,52 metros quadrados, sala de estudo de
9,61 metros quadrados, biblioteca 1 de 14,85 metros
quadrados, biblioteca 2 de 12,60 metros quadrados,
biblioteca 3 de 12,30 metros quadrados, cozinha de
17,98 metros quadrados, sala 01 de 15,13 metros
quadrados, sala 2 de 20,32 metros quadrados, sala 03
de 18,60 metros quadrados, sala 4 de 8,65 metros
quadrados, sala 5 de 20,02 metros quadrados,
corredor 1 de 4,35 metros quadrados, corredor 2 de
4,62 metros quadrados, sala 6 de 26,04 metros
quadrados, perfazendo uma total construída de
trezentos e oitenta e seis metros quadrados (386) e
dezessete centímetros quadrados, (17), composto do
terreno dentro dos seguintes limites e confrontações:
o ponto inicial da descrição, dista 9,87 metros,
sentido centro-bairro, da esquina formada com a rua
Emirena da Cunha Reis e Avenida Djalma Castro
Alves; daí, vira a direita, segue por uma distância
32,38 metros confrontando com o imóvel de MarcIo
Pereira dos Santos, CPF 719.096.306-59; daí, em
uma linha quebrada de três lances, vira a esquerda
por uma distância de 3,85 metros, a direita por uma
distância de 1,85 metros e novamente a esquerda por
uma distância de 5,60 metros, confrontando nesses
três lances com o imóvel de Antônio Gomes Pires
Neto, CPF: 071.947.656-91, daí segue no mesmo
alinhamento do último lance, por uma distância de
7,90 metros confrontando com o imóvel de Eder
Pedro Angotti dos Reis, CPF 059.708.516-12, daí,
segue no mesmo alinhamento do último lance, por
uma distância de 7,90 metros, confrontando com o
imóvel de Antônia Gomes de Costa Santos e
outros,CPF: 064.644.926-59; daí, segue no mesmo
alinhamento do último lance, por uma distância de
4,95 metros, Maria Ilma de Oliveira, CPF:
332.869.141-34; daí, vira a esquerda, segue por uma
distância de 16,13 metros, confrontando com o
imóvel de Washington Veloso Mendes, CPF:
697.034.186-00; daí, vira a esquerda por uma
distância de 20,88 metros confrontando com imóvel
de José Ernani de Oliveira, CPF: 661.142.846-15;
daí, vira a direita, segue por uma distância de 19,42
metros confrontando ainda com José Ernani de
Oliveira, CPF 661.142.846-15, daí vira a esquerda,
segue por uma distância de 10,13 metros do
alinhamento predial da Avenida Djalma Castro
Alves, até o ponto inicial da descrição, encerrando
uma área de seiscentos e quarenta e quatro (644)
metros quadrados e setenta e quatro (74) centímetros
quadrados, Expediu-se o presente para citação dos
requeridos, residentes e domiciliados em local
incerto e não sabido bem como ausentes e/ou
desconhecidos, terceiros interessados e cônjuges, se
casados forem, para todos os termos e atos da ação
proposta, cientes de que caso não contestada no
prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do final
do prazo deste edital, presumir-se-ão aceitos como
verdadeiros os fatos articulados pelo autor, nos
termos do Art. 344 do CPC. Será nomeado Curador
Especial em caso de revelia. Pelo que expediu-se o
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presente Edital que será publicado e afixado em
local de costume, na forma da lei, na Sede do Juízo,
sito à Av. Maranhão, 1580, Mercês, nesta. Eu,
Francisco José Diniz de Araújo, Oficial de Apoio
Judicial, o digitei; Jânio Costa Rodrigues, Escrivão
Judicial o subscrevo. Uberaba/MG, 29 de julho de
2020. (o). João Rodrigues dos Santos Neto, Juiz de
Direito.

UBERLÂNDIA

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE
CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - PRAZO 20
(vinte) dias. O Juízo de Direito da 10ª. Vara Cível da
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais,
FAZ SABER que por parte de ROCILDA DUARTE
DE SOUZA, brasileira, viúva, professora
aposentada,CPF 139.164.916-87, foi proposta a
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS, autos
n.º0702.150.276.815, em face de SELMO
GONÇALVES CABRAL, OAB/MG 71.262, e
W.A.EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA-ME, sucessora da Brasil Empreendimentos
Ltda, inscrita no CNPJ 86.573.987/0001-59,
alegando em síntese, que o imóvel localizado nesta
cidade, na Av. Levindo de Souza, 205, apt.201,
bloco M, estava indo à hasta pública perante os
autos n.0702020092384, por dívida da construtora
W.A.Empreendimentos Ltda e que o mesmo
pertence a mesma. E por encontrar o embargado
W.A.EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA-ME em local incerto e não sabido,
expediu-se o presente edital que será publicado na
forma da lei e afixado em lugar público de costume,
onde CITA E CHAMA
W.A.EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA-ME acima qualificado, para os termos e atos
da presente ação e, para querendo, contestá-la no
prazo de quinze (15) dias, sob pena de não o fazendo
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos
alegados pela embargante na petição inicial. E ainda
que será nomeado curador especial em caso de
revelia, conforme art.257, IV do CPC. Dado e
passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos 29 de
julho de 2020. Eu,____(Julie Faria Smith), Oficial
de Apoio, o digitei._________ Dra. CLAUDIANA
SILVA DE FREITAS, Juíza de Direito.

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de
Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER
que por parte de REAL MOTO PEÇAS LTDA,
CNPJ 25.630.302/0001-74, empresa estabelecida na
cidade de Uberlândia-MG, na Rua Rafael Rinaldi,
523, b. Osvaldo Resende, CEP 38400-384, foi
proposta a Ação Incidental de Desconsideração de
Personalidade Jurídica, nos autos n.º
702.170.394.085, em face de GABRIEL
COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
LTDA-ME, CNPJ 13.919.984/0001-50,
CLAUDINEIA CRISTINA DO PRADO, CPF
051.412.289-75 e VALENTINA DA SILVA
WENCESLAU, CPF 863.337.989-91, alegando, em
síntese, que é credor da quantia de valor
R$149.331,81, (Cento e quarenta e nove mil,
trezentos e trinta e um reais e oitenta e um centavos),
atualizado em 08/02/2017 e que a empresa foi
encerrada irregularmente, levando à configuração do
abuso de direito, justificando a desconsideração da
pessoa jurídica, para que a dívida recaia sobre o
patrimônio também dos sócios. E por ter a empresa
GABRIEL COMERCIO DE PEÇAS E
ACESSÓRIOS LTDA-ME, CNPJ
13.919.984/0001-50, seu endereço incerto,
expediu-se o presente edital que será publicado na
forma da lei e afixado em lugar público de costume,
onde CITA a empresa GABRIEL COMERCIO DE
PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME, na pessoa de
seu representante legal, nos autos supracitados e
para querendo, se manifestar requerendo as provas
cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme
artigos 135, e 231,IV do CPC. Ficando ainda

advertidos de que não havendo manifestação será
nomeado curador especial, conforme art.72,II do
CPC, para apresentar defesa técnica. Dado e passado
nesta cidade de Uberlândia-MG aos 29 de julho de
2020. Eu,____(Julie Faria Smith), oficial de apoio o
digitei. _______Dra. CLAUDIANA SILVA DE
FREITAS, Juíza de Direito.

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de
Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER
que por parte de 2ML EDITORAÇÃO GRÁFICA,
CNPJ 04.021.944/0001-04, empresa estabelecida na
cidade de Uberlândia-MG, na Rua Cel. Antônio
Alves Pereira, 400, loja 11, Centro, Uberlândia-MG,
CEP 38400-104, foi proposta a Ação Incidental de
Desconsideração de Personalidade Jurídica, nos
autos n.º 702.170.725.783, em face de KPD
INFORMÁTICA SERVIÇOS EDUCACIONAIS
RECURSOS HUMANOS S/C LTDA, CNPJ
55.342.257/0001-13, MANUEL KALLAJIAN, CPF
268.434.478-72 e RODRIGO CIBIM KALLAJIAN,
CPF 030.123.356-09, alegando, em síntese, que é
credor da quantia de valor R$1788,65 (mil
setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco
centavos), valor atualizado em 07/05/2003; que a
empresa foi encerrada irregularmente, levando à
configuração do abuso de direito, justificando a
desconsideração da pessoa jurídica, para que a
dívida recaia sobre o patrimônio também dos sócios.
E por terem os sócios MANUEL KALLAJIAN e
RODRIGO CIBIM KALLAJIAN, endereços
incertos, expediu-se o presente edital que será
publicado na forma da lei e afixado em lugar público
de costume, onde CITA MANUEL KALLAJIAN e
RODRIGO CIBIM KALLAJIAN, nos autos
supracitados e para querendo, se manifestarem
requerendo as provas cabíveis, no prazo de 15
(quinze) dias, conforme artigos 135, e 231,IV do
CPC. Ficando ainda advertidos de que não havendo
manifestação será nomeado curador especial,
conforme art.72,II do CPC, para apresentar defesa
técnica. Dado e passado nesta cidade de
Uberlândia-MG aos 29 de julho de 2020.
Eu,____(Julie Faria Smith), oficial de apoio o
digitei. _______Dra. CLAUDIANA SILVA DE
FREITAS, Juíza de Direito.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG, QUARTA
VARA CRIMINAL. EDITAL DE
CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO PARA
APRESENTAÇÃO DE DEFESA ESCRITA.
JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO Nº
702180998727. O Dr. Paulo Roberto Caixeta, MM.
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal desta
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na
forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem,
especialmente a ré THEANDRA MARCAL
COSTA, filha de Sônia Lúcia Marçal Costa e Jadir
Costa, nascida em 05/07/1990, natural de
Uberaba/MG, atualmente em lugar incerto e não
sabido. É o presente edital para citá-la/notificá-la da
denúncia oferecida pelo Ministério Público, pelo
cometimento, em tese, das infrações descritas no
artigo 304 do Código de Trânsito brasileiro por duas
vezes, na forma do art. 69, também do Código Penal
e para responder à acusação por escrito, no prazo de
dez dias, através de advogado, oportunidade em que
poderá arguir preliminarmente e alegar tudo o que
interessa a sua defesa, oferecer documentos e
justificações, especificar as provas pretendidas e
arrolar testemunhas. Caso não seja oferecida defesa,
ser-lhe-á nomeado defensor dativo. Constando dos
autos que a ré encontra-se em local incerto e não
sabido, mandou passar o presente Edital, com o
prazo de quinze dias, que será fixado em lugar
público de costume, com a finalidade de citá-la,
certo ainda, que o prazo de dez dias, correrá após o
término do fixado pelo Edital, ou se, no curso deste,
for feita intimação por qualquer outra forma
estabelecida pelo Código de Processo Penal vigente.

Dado e passado nesta cidade de Uberlândia, Fórum
Rondon Pacheco, av. Rondon Pacheco, nº 6130,
bairro Tibery, aos 29 de julho de 2020. Eu, _____
(Erik de Oliveira e Dias), Oficial de Apoio Judicial,
o digitei e subscrevi.
PAULO ROBERTO CAIXETA
Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG - 3ª VARA
DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO 30 DIAS - JUSTIÇA
GRATUITA. SAIBAM que perante a 3ª Vara de
Família e Sucessões da Comarca de Uberlândia-MG,
tramitam os autos de nº 5003438-47.2017.8.13.0702
Ação de OUTROS PROCEDIMENTOS DE
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA, requerida por
NEUZA MARIA MARQUES, brasileira,
aposentada, portadora do RG nº: M-3.057.906
SSP/MG e inscrita no CPF sob o nº:
450.734.576-68, residente e domiciliada nesta
cidade de Uberlândia MG , em desfavor de MÁRIO
MARQUES, brasileiro, inscrito no CPF
210.767.746-87, que se encontra em lugar incerto e
não sabido Assim, pelo presente edital, que será
afixado em lugar público de costume e publicado na
forma da lei, CITA E CHAMA o(as) requerido(as)
MÁRIO MARQUE acima qualificado(as), que se
encontra em lugar incerto e não sabido para os
termos e atos da mencionada ação, na forma do
artigo 257, c/c 721, ambos do NCPC,
CIENTIFICANDO-O de que o prazo para
manifestação acerca do pedido inicial é de 15
(quinze) dias, contados do término do prazo deste
edital, sob as penas da Lei. Uberlândia, 28 dias do
mês de Julho de 2020. Eu,______ Eliane C de
Abreu, Oficiala de Apoio Judicial, digitei e
subscrevi, por ordem do MM Juiz de Direito,
________Dr Alaor Alves de Melo Júnior, titular da
3ª Vara de Família e Sucessões.
Advogado: Vilma Aparecida Rosa , OAB/MG
66.860.

VARGINHA

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE VARGINHA - EDITAL DE
CITAÇÃO -PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
JUSTIÇA GRATUITA - O Doutor ANTONIO
CARLOS PARREIRA, MM. Juiz de Direito na Vara
de Família e Sucessões da Comarca de Varginha,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei etc., FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, com o prazo de 30
(trinta) dias, que por este juízo processam-se os
termos de uma Ação de Guarda, processo eletrônico
nº: 5007047-23.2017.8.13.0707, proposta por
GUILHERME ADAM OLIVEIRA em face de
BENJAMIN ADAM OLIVEIRA e CARLA
CARLOTO ALVES BRAGA, e por constar nos
autos que a parte requerida encontra-se em lugar
incerto e não sabido, por este meio CITA a Sra.
CARLA CARLOTO ALVES BRAGA, brasileira,
,portadora do documento de identidade RG
MG-15.934.132, inscrita no CPF126.569.346-30,
filha de Darcio Alves Braga e Angela Carloto,
nos(dos) termos referida ação, para, querendo,
contestar o pedido no prazo de 15 (QUINZE) DIAS,
contados do término do edital; e, para que chegue ao
conhecimento de todos os interessados,
especialmente a Sra. CARLA CARLOTO ALVES
BRAGA, e ninguém alegue ignorância, expediu-se o
presente edital, que será afixado e publicado na
forma da lei. DADO E PASSADO NA CIDADE E
COMARCA DE VARGINHA, ESTADO DE
MINAS GERAIS, aos 21 de julho de 2020. Eu,
__________ Maria Aparecida Caldonazzo de
Almeida, escrivã judicial da Secretaria da Vara de
Família e Sucessões, o digitei e assino.
Antonio Carlos Parreira - Juiz de Direito
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COMARCA DE VARGINHA - EDITAL DE
CITAÇÃO -PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS.
JUSTIÇA GRATUITA - O Doutor ANTONIO
CARLOS PARREIRA, MM. Juiz de Direito na Vara
de Família e Sucessões da Comarca de Varginha,
Estado de Minas Gerais, na forma da lei etc., FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, com o prazo de 30
(trinta) dias, que por este juízo processam-se os
termos de uma Ação de Guarda, processo eletrônico
nº: 5002564-76.2019.8.13.0707, proposta por
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ALVES em
face de MARAISA SANTOS ALVES, e por constar
nos autos que a parte requerida encontra-se em lugar
incerto e não sabido, por este meio CITA a Sra.
MARAISA SANTOS ALVES, brasilira, residente e
domiciliada em lugar incerto e não sabido, nos(dos)
termos referida ação, para, querendo, contestar o
pedido no prazo de 15 (QUINZE) DIAS,
intimando-a ainda da presente decisão interlocutória
concessiva de tutela, contados do término do edital;
e, para que chegue ao conhecimento de todos os
interessados, especialmente a Sra. MARAISA
SANTOS ALVES, e ninguém alegue ignorância,
expediu-se o presente edital, que será afixado e
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO NA
CIDADE E COMARCA DE VARGINHA,
ESTADO DE MINAS GERAIS, aos 21 de julho de
2020. Eu, __________ Maria Aparecida Caldonazzo
de Almeida, escrivã judicial da Secretaria da Vara de
Família e Sucessões, o digitei e assino.
Antonio Carlos Parreira
Juiz de Direito

VESPASIANO

Processos Eletrônicos (PJe)

COMARCA DE VESPASIANO - SECRETARIA
DA 1ª VARA CÍVEL - PROCESSO n.°
5000675-19.2015.8.13.0290 - EDITAL DE
CITAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Prazo: 30 dias
- A Dra. Sayonara Marques, MMª. Juíza de Direito
da 1ª Vara Cível desta Comarca de Vespasiano/MG,
na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos
o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, perante este Juízo e Secretaria, se
processam os autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO
requerida por ANTÔNIO JOSÉ RODRIGUES em
face de AMÉLIA DE OLIVEIRA NEVES e outros,
em relação ao terreno com área de aproximadamente
485,80 m² (quatrocentos oitenta e cinco vírgula
oitenta metros quadrados), localizado na Rua 9, n°
21, no bairro Santa Cruz, em Vespasiano/MG, com
as seguintes confrontações: Frente com Rua 9;
Fundos com Luiz Gonzaga Luze; Lado Direito com
Wesley Monteiro de Freitas; Lado Esquerdo com
Espólio de Rubens Neves. Assim, é o presente edital
para CITAÇÃO das requeridas AMÉLIA DE
OLIVEIRA NEVES, brasileira, divorciada,
professora, RG MG 1.376.594 e CPF
456.604.846-20 e JULIA DE OLIVEIRA NEVES,
brasileira, solteira, psicóloga, RG MG 5.552.904 e
CPF 265.462.726-87, que se encontram em lugar
incerto e não sabido, para, querendo, contestarem a
presente ação, no prazo de quinze dias, sob pena de
serem tidos como verdadeiros os fatos articulados na
inicial, nos termos do artigo 344 do CPC. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o
presente que será publicado e afixado na forma da
lei. Vespasiano, 21 de julho de 2020. Eu,(a),
Marlene Aparecida Rosa de Paulo, Escrivã,
subscrevi e assino por ordem da MMª Juíza de
Direito. OAB/MG 44.311

COMARCA DE VESPASIANO - SECRETARIA
DA 1ª VARA CÍVEL - PROCESSO Nº
5000324-07.2019.8.13.0290 - EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO - A Dra.
Sayonara Marques, MMª. Juíza de Direito desta
Comarca de Vespasiano, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem, que se processam por
este Juízo e Secretaria os termos de uma Ação de
Interdição de INOCÊNCIO DOMINGOS
FERREIRA, brasileiro, solteiro, CPF nº
090.367.846-20, RG MG-7.801.044, nascido aos
26/07/1933, filho de Izalino Domingos Ferreira e
Brasilina Pereira Domingos, requerida por ITAGIB
DOMINGOS FERREIRA, na qual foi decretada a
interdição de INOCÊNCIO DOMINGOS
FERREIRA declarando-o absolutamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil,
nomeando-lhe como curador ITAGIB DOMINGOS
FERREIRA. E, para que chegue ao conhecimento de
todos, expediu-se o presente edital, que deverá ser
publicado por TRÊS VEZES pela Imprensa Oficial
do Estado, com intervalo de dez dias, e afixado no
lugar de costume, na forma da lei. Vespasiano, 08 de
maio de 2020. Eu, (a)Marlene Aparecida Rosa de
Paulo, Escrivã Judicial, o assino por ordem da MMª.
Juíza de Direito. L-57

COMARCA DE VESPASIANO - SECRETARIA
DA 1ª VARA CÍVEL - PROCESSO Nº
5033534-42.2017.8.13.0024 - EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO - A Dra.
Sayonara Marques, MMª. Juíza de Direito desta
Comarca de Vespasiano, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se processam por
este Juízo e Secretaria os termos de uma Ação de
Interdição de ADELMIR DE SOUSA INNECCO,
brasileira, viúva, CPF nº 250.667.496-91, RG
MG-2.861.028, nascida aos 17/02/1931, filha de
Adelino de Sousa Pinto e Alice de Sousa Pinto,
requerida por ALEXANDRE CÉSAR INNECCO,
na qual foi decretada a interdição de ADELMIR DE
SOUSA INNECCO declarando-a absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, nomeando-lhe como curador ALEXANDRE
CÉSAR INNECCO. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital,
que deverá ser publicado por TRÊS VEZES pela
Imprensa Oficial do Estado, com intervalo de dez
dias, e afixado no lugar de costume, na forma da lei.
Vespasiano, 17 de fevereiro de 2020. Eu,
,(a)Marlene Aparecida Rosa de Paulo, Escrivã
Judicial, o assino por ordem da MMª. Juíza de
Direito.

COMARCA DE VESPASIANO - SECRETARIA
DA 1ª VARA CÍVEL - PROCESSO Nº
5002384-55.2016.8.13.0290 - EDITAL DE
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO - A Dra.
Sayonara Marques, MMª. Juíza de Direito desta
Comarca de Vespasiano, na forma da lei, etc. FAZ
SABER a todos quantos o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que se processam por
este Juízo e Secretaria os termos de uma Ação de
Interdição de CELIA DOS SANTOS ANDRADE,
brasileira, viúva, CPF nº 195.435.226-34, RG
MG-10.264.894, nascida aos 16/02/1933, filha de
Modesto dos Santos e Maria Rosa da Conceição,
requerida por ANGELA MARILIA DE ANDRADE,
na qual foi decretada a interdição de CELIA DOS
SANTOS ANDRADE declarando-a absolutamente
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida
civil, nomeando-lhe como curadora ANGELA
MARILIA DE ANDRADE. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, expediu-se o presente edital,
que deverá ser publicado por TRÊS VEZES pela
Imprensa Oficial do Estado, com intervalo de dez
dias, e afixado no lugar de costume, na forma da lei.
Vespasiano, 27 de maio de 2020. Eu, (a)Marlene
Aparecida Rosa de Paulo, Escrivã Judicial, o assino
por ordem da MMª. Juíza de Direito.
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