
COMARCA DE BELO HORIZONTE -MG.  8ª VARA CIVEL - EDITAL DE LEILÃO 

PRESENCIAL - PRAZO: 5 DIAS. O Excelentíssimo Dr. Alexandre Magno Mendes 

do Valle, Juiz de Direito da 8ª Vara desta Comarca, em pleno exercício do 

cargo e na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto presente virem ou 

conhecimento tiverem e possa interessar que atinente aos autos do processo 

nº 0024.07..813224.8, na Ação Cumprimento de Sentença, que Condomínio 

do Edifício Troia, move em desfavor de Joel Fernandes de Oliveira, será 

realizada a Alienação Judicial do bem imóvel penhorado e avaliado, 

constituído pelo apartamento nº 201 do Edifício Tróia, localizado a Rua 

Thompson Flores nº 291, bairro Gutierrez, no 2º pavimento, com área coberta 

de 166,89m², constituído de sala, (04) quartos, (02) quartos c/banheiros, 

cozinha, ”living”, circulação, área de serviço, quarto e sanitário 

p/empregada, e a fração de 0,1127770 do lote nº 15 do quarteirão nº 03- A , 

sem garagem e elevador, muito bem localizado, depositado com o requerido 

e avaliado por R$ 435.000,00.   Consta averbação no R-1 da matrícula 56.174 

do 7º Ofício RGI, hipoteca em favor de Santa Fé – Administradora de 

Consórcios Ltda. – O bem será vendido no seu estado de conservação em 

que se encontra, constituindo ônus dos interessados verificarem suas 

condições antes das datas designadas, inclusive débitos pendentes sobre o 

bem. 1ª LEILAO no dia 19/09/2.019 às 15h, sua venda por preço igual ou 

superior ao da avaliação. Não sendo vendido no 1º Leilão, será realizado o 2º 

LEILÃO no dia 08/10/2019 às 15h, quando poderá ser arrematado pelo maior 

lance, não sendo inferior a 50% do valor da avaliação e também não seja 

considerado preço vil pelo juízo. Os leilões serão realizados no Saguão do 

Fórum Lafayette Unidade Raja, localizado na Av. Raja Gabaglia nº 1753, Bairro 

Luxemburgo, nas respectivas datas e horários. A arrematação far-se-á com 

pagamento a vista, nos termos do art.892 do NCPC/2015, acrescidos da 

comissão de 5% da leiloeira, que serão depositados por guia judicial a 

disposição do juízo da execução. A arrematação constará de auto que será 

lavrado de imediato, e será assinado pelo Juiz, leiloeira e arrematante. 

Dúvidas e esclarecimentos: Em consulta aos autos na secretaria, ou 

diretamente com a equipe da leiloeira por e-mail 

leiloes@stefanellileiloes.com.br, ou ainda pelos contatos (31) 3275.2253, 

3491.66.26, 98622.7091 e 99775.6086. Intimação: Pelo presente edital ficam 

intimados os executados, e seus respectivos cônjuges, se casados forem, 

através do seus procuradores constituídos, bem como a parte exequente, nos 

termos do artigo 889, inciso I, do novo Código de Processo Civil. A 

intimação/cientificação considera-se feita pelo presente edital, no caso de 

revelia da parte requerida e que não tenha constituído advogado nos autos. 

Assim, para conhecimento de todos, eventuais sucessores e terceiros 

interessados, será ele afixado em lugar de costume, no átrio do Fórum deste 

mailto:leiloes@stefanellileiloes.com.br


Juízo e publicado por extrato,  no portal da leiloeira 

www.stefanellileiloes.com.br, e 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 887, § 2º, do 

novo Código de Processo Civil e ao artigo 14, da Resolução 234, de 13 de julho 

de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, Belo Horizonte 23 de julho de 

2019.(a)Rosana Aparecida Pereira Vitoria  - Escrivã Judicial que por ordem do 

MM. Juiz de Direito, confere. Advogados:–   Marcelo Silas Rancanti – OAB 

61785/MG (exequente), Marta De Figueiredo Alves Pereira Arantes – OAB 

36020/MG, Cesar Augusto Hygino Porto – OAB 52723/MG (executados). 
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