19ª VARA CÍVEL, COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG. PROCESSO Nº 0024.02.845.180-5 –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EDITAL DE LEILÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS E
INTERESSADOS.
A Dra. Maria da Glória Reis, MMa. Juíza de Direito da 19ª Vara Cível, 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, nos autos nº 0024.02.845.180-5 – Ação de Conhecimento em
Cumprimento de Sentença que SEMPER S/A SERVIÇO MÉDICO PERMANENTE move em face de
EDER SILVA E OUTROS, no dia 09 de novembro de 2017 às 14 horas realizar-se-á a 1ª praça e,
não havendo arrematação dos bens, fica desde já designada a data da 2ª praça para o dia 23
de novembro de 2017, também às 14:00 horas, quando o valor mínimo da arrematação
deverá corresponder a 60% do valor de avaliação. Ambas as praças acontecerão no saguão do
Fórum Lafayette, situado na Av. Augusto de Lima nº 1549, bairro Barro Preto, nesta Capital,
pela Leiloeira Oficial, Sra. Lilian Dutra Portugal, devidamente autorizada, que levará a público a
praça, a quem maior lance oferecer, a quem caberá a comissão de 5% (cinco por cento) sobre
o valor de arrematação e será paga pelo arrematante, o seguinte bem: Veículo Ford/Ecosport,
XLT,16, Flex, placa HIR-5125, ano/modelo 2008, avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Ficam as partes SEMPER S/A SERVIÇO MÉDICO PERMANENTE e EDER SILVA E OUTROS,
intimados das datas de realização dos respectivos leilões. E, para conhecimento de todos,
expediu-se o presente edital que será publicado no DJe e no site da leiloeira oficial
www.lilianportugal.com.br e afixado em local de costume. Belo Horizonte, 06 de outubro de
2017. (a) O Escrivão. (a) Juiz de Direito.

Rua Henrique Tann, 360, Bairro São Bernardo– Belo Horizonte / Minas Gerais. CEP: 31.741-315
Telefone: (31) 3011-4200 / E-mail: leilao@lilianportugal.com.br
www.lilianportugal.com.br

