
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU

SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DÉCIMA QUARTA VARA

EDITAL DE LEILÃO

A DOUTORA ANNA CRISTINA ROCHA GONÇALVES, MM. JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA 14a

VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, nos termos do artigo
886 do Código de Processo Civil, no dia 1 2/06/201 9, às 14 horas, na R. Henrique Tann, 360 - Bairro
São Bernardo - BH/MG, será levado à público, pela Leiloeira Oficial Lilian Dutra Portugal
fleilaof5jlilianportuqal.com.br). pregão de venda e arrematação dos bens abaixo relacionados,
penhorados nos autos da acão de cumprimento de sentença n° 2008.38.00.020664-9, movida pela
Caixa Económica Federal - CEF contra Wilson da Costa Barros ME e outros.

BENS PENHORADOS:
. veículo FIAT IDEA ELX , placa HMI 7997, fabricado em 2009, cor preta. Avaliado em R$20.0000,00
(vinte mil reais).
. veículo General Motors CORSA WIND, placa HPB 5552, cor verde Avaliado em R$8.000,00 (oito
mil reais).

Ficam os interessados por este edital cientificados de que, se o bem relacionado acima não alcançar
lanço superior á importância da avaliação, será procedida a sua venda em segundo leilão, desde já
designado para o dia 26/06/2019, às 14 horas, no mesmo local, a quem mais oferecer.

Ficam também, por este edital, intimados os devedores Wilson da Costa Barros ME, Wilson da Costa
Barros e Terezinha Roberto Barros, da data, hora e local designados para a realização do leilão.

Quem pretender arrematar o referido bem deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados,
ficando ciente que o lanço vencedor deverá ser liquidado com dinheiro à vista, ou no prazo de até 1 5
(quinze) dias, mediante caução idónea.

Além das despesas supramencionadas, deverá o arrematante pagar ao leiloeiro comissão de 5%
(cinco por cento) sobre o valor do bem arrematado e arcar com todas as despesas de transferência do
bem.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, é passado o presente edital, que será
publicado na forma da lei e afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, localizada na Av. Álvares
Cabral, 1 .741 - 7° andar - B. Santo Agostinho, nesta capital.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2019 Eu, -J (Maria Inêz Lima), Técnico Judiciário, o digitei e eu
-^-\o António Campos Miranda Rabelo), Diretor de Secretaria da 14a Vara, o subscrevi.

Anna Cristina Rocha Gonçalves
Juíza Federal Substituta da 14a Vara/SJMG
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