
7ª VARA CÍVEL - Comarca de Belo Horizonte - Edital de Praça, com prazo de 30 dias. O 
Exmº. Drº Ricardo Torres Oliveira, Juiz de Direito Titular da 7ª Vara Cível, na forma da 
lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
extraído dos autos da ação de Cumprimento de Sentença nº 0024.09.634245-6 movida 
por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BICHARA KHEZAM e outros, contra ITAMAR LUIZ DE 
ALMEIDA e outros, que será levado a Leilão na modalidade PRESENCIAL, na seguinte 
forma: 1º LEILÃO: 18/12/2018 às 15h., pelo maior lanço, igual ou acima da avaliação, e 
se não for vendido – 2º LEILÃO: 29/01/2019 às 15h., pelo maior lanço oferecido, não 
vil, desde que não seja inferior a 60% do valor da avaliação do bem. LOCAL: andar 
térreo do Fórum (Unidade Raja), à Av. Raja Gabáglia, n° 1753, bairro Luxemburgo, Belo 
Horizonte/MG. BEM: Apartamento 202,. localizado a Rua Engenho de Dentro 575 , 
bairro Caiçara, Belo Horizonte/MG, com todas as suas benfeitorias, instalações e 
pertences, área total de 64m2, matrícula Mat. 32220 1º oficio – BH: AVALIAÇÃO: R$ 
245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais). PAGAMENTO: à vista, sob pena de 
invalidez. LEILOEIRA: Srª. GISELLE FERNANDA STEFANELLI CAMPOS, Matrícula JUCEMG 
n° 655, e em caso de arrematação fixo os honorários em 5%, sobre o valor alcançado 
com a expropriação, cuja despesa correrá por conta do arrematante, na forma legal, e 
caso haja, de qualquer forma, acordo, remissão ou mesmo desistência, a comissão 
ficará em 2% (dois por cento) do valor de avaliação corrigido. OBS.: 1- Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas. 2- quem pretender 
arrematar o dito bem deverá comparecer no local, no dia e na hora mencionados, 
confirmar os lances e recolher a quantia respectiva na data designada para a realização 
dos leilões, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os 
arrematantes deverão depositar a disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 
depósito judicial no prazo de 48 horas a partir do encerramento da hasta. INTIMAÇÃO: 
fica desde logo intimado o(a) Executado(a), das datas acima, se porventura não 
for(em) encontrado(s) para intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I do CPC/2015, bem como que poderá(ão) oferecer embargos à arrematação. 
Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas 
processuais contra os atos expropriatórias contidas no §1° do art. 903 do CPC será de 
10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903 §2° do CPC/2015). E, 
para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado no local de costume. Belo Horizonte, 12 de novembro de 2018. Eu, Rosane de 
Carvalho, escrivã judicial, o assino por ordem do MM Juiz. 
 


