
JUSTIÇA DE 1ª INSTÂNCIA 

COMARCA DE SETE LAGOAS - SECRETARIA DA 3ª VARA CÍVEL 

 

EDITAL DE PRAÇA OU LEILÃO 

 

Processo nº 0672.13.017418-4 

Natureza: Extinção de Condomínio 

Partes: VERA LÚCIA DA SILVA E OUTR(S) X ESPÓLIO DE MARCOS DA SILVA 

 

Descrição dos bens: 01 (um) imóvel residencial e seu lote de terreno medindo aproximadamente 800 m², tratando-se de construção antiga 

em bom estado de conservação, em alvenaria, com lage inclinada, com telhado, com piso em cerâmica, composta por 01 sala, 01 copa, 02 

banheiros, 03 quartos, 01 sala para televisão, 01 cozinha, 01 área de serviço e 01 banheiro na área externa, situado na avenida José Sérvulo 

Soalheiro, nº 186, bairro São Pedro, nesta cidade de Sete Lagoas/MG, devidamente registrado sob a matrícula 5.572 (atual 38.892), na fl. 09, 

do livro 2/J2 do Registro Geral do Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis de Sete Lagoas/MG. Imóvel este avaliado por R$ 

420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Advogados: Dr. Cristiano Júlio Mendes, OAB/MG 105.264. O MM. Juiz de Direito em 

substituição da 3ª Vara Cível de Sete Lagoas/MG, Dr. Carlos Eduardo Vieira Gonçalves FAZ SABER que, em 13/03/2017, às 14:00 horas, 

na rua Araguari, nº 359, sala 161, barro Preto, na cidade de Belo Horizonte/MG, será levado a público por pregão presencial de venda e 

arrematação pelo leiloeiro nomeado nos autos Isac Vicente da Silva, os bens acima descritos e avaliados, a quem melhor lanço fizer. Nos 

termos do art. 886 do CPC, o lance mínimo foi fixado em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do(s) bem(ens). Se o pagamento 

for à vista, a quantia deverá ser depositada em até 48 (quarenta e oito) horas após a arrematação. Observado o disposto no artigo 895 do 

CPC, que dispõe sobre a possibilidade de parcelamento do valor. Quem pretender arrematar os ditos bens compareça no endereço acima, no 

dia e hora indicados. Não havendo licitante, será feita a venda a quem mais der, no dia 27/03/2017, às 14:00 horas, no mesmo endereço. O 

presente edital será fixado no átrio do edifício do Fórum e publicado na forma da Lei. Ficam neste ato, INTIMADOS TODOS OS 

EXECUTADOS. Expedido nesta cidade de Sete Lagoas aos 06 de março de 2017. Eu, Hudson Gonçalves Ribeiro, escrivão judicial em 

substituição, o fiz digitar. 

 


