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relações de consumo, especialmente as estabelecidas na Lei 
Federal nº 8 .078/90 e no Decreto Federal nº 2 .181/97 .
Aquela lei estadual atribuiu ainda ao PROCON ESTADuAL, 
no inciso VI do seu art . 23, a função de “funcionar, no pro-
cesso administrativo, como instância de instrução e julga-
mento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixa-
das pela Lei Federal nº 8 .078/90, de 11 de setembro de 1990, 
e pela legislação complementar” .
Assim, em Minas Gerais, o PROCON ESTADUAL é o órgão 
público estadual, gerido pelo Ministério Público (Constitui-
ção Mineira), com atribuições previstas no Decreto Federal 
nº 2.181/97 (art. 4º), que regulamentou o Código de Defesa 
do Consumidor (Lei Federal nº 8 .078/90), e na Lei Comple-
mentar Estadual nº 61/2001 (arts . 22 e 23), dentre as quais a 
de promover a fiscalização, em todas as áreas em que ocorra 
uma relação de consumo, através de seus servidores legal-
mente investidos de Poder de Polícia Administrativa, bem 
como de funcionar, na esfera administrativa, como instância 
de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, 
haja vista o princípio da independência das esferas, o que per-
mite ao PROCON Estadual, promover a instrução e o julga-
mento do processo administrativo .
Por tal razão, nas terras mineiras, o Ministério Público Esta-
dual é responsável pela defesa coletiva dos consumidores 
tanto na esfera judicial, quando seus membros atuam como 
promotores de Justiça na presidência de inquéritos civis ou 
no manejo de ações civis públicas/coletivas, como na esfera 
administrativa, hipótese em que atuam como autoridades 
administrativas, sendo dotados de poder de polícia e podendo 
aplicar sanções administrativas por meio dos processos admi-
nistrativos que instaurarem e instruírem, sem recorrerem ao 
Poder Judiciário .
As normas gerais sobre a instauração, instrução e julgamento 
dos processos administrativos afetos à defesa dos consumi-
dores estão previstas no Decreto Federal 2181/97, que orga-
niza o sistema nacional de defesa do consumidor .
As normas específicas, no âmbito do Procon Estadual de 
Minas Gerais, constam da Resolução PGJ 11/2011 .
Feita esta breve introdução sobre o manancial normativo 
que legitima a atuação ministerial na instauração e no jul-
gamento deste processo administrativo, cumpre então anali-
sar o mérito do caso concreto em julgamento, até porque não 
houve alegação de questões preliminares .
Neste passo, necessário observar que nenhuma das alegações 
estabelecimento representado infirma os fatos ou descarac-
teriza as consequências jurídicas retratados na portaria (fls. 
02/03) ensejadora deste processo administrativo:
“01 . Considerando que, conforme representação e docu-
mentos acostados, o consumidor Flávio Gomes D`Angelis 
noticia que, em três ocasiões distintas (09/09/10, 17/09/11 
e 14/01/12), adquiriu produtos alimentícios vencidos (ener-
gético Gatorade vencido desde 23/05/10, iogurte Activia 
vencido desde 13/09/2011, Petit Suisse Danoninho vencido 
desde 10/01/12, respectivamente), no estabelecimento WMS 
Supermercados do Brasil Ltda (Max Supermercados) locali-
zado na Avenida Dulce Sarmento, 1966, Vila Ipiranga, Mon-
tes Claros/MG .
02 . Considerando que referido consumidor ainda apresentou 
documentos médicos relatando que sofreu de gastroenterite 
logo depois de consumir o energético vencido há quase qua-
tro meses antes da respectiva aquisição .
03 . Considerando que o estabelecimento representado não 
negou a venda do energético vencido, aduzindo, contudo, que 
a mesma ocorreu por falha humana dos funcionários encarre-
gados de controlar a validade dos produtos expostos à venda, 
o que, no seu entender, seria raro, ante o rígido acompanha-
mento dos prazos de validade que alega implementar, porém, 
inevitável, diante da grande quantidade de itens que revende 
no atacado e no varejo .
04 . Considerando que o grande número de mercadorias 
expostas à venda, seja em um supermercado, seja em uma 
drogaria, não é motivo hábil para justificar a venda de alguma 
com prazo de validade vencido, já que o fornecedor que se 
dispõe a vender extensa gama de produtos, auferindo mais 
lucros com mais vendas (bônus), certamente deve se preparar 
adequadamente para controlar a validade dos itens que deseja 
colocar no mercado de consumo (ônus), o que não parece ser 
tão complexo assim numa realidade tecnológica em que os 
controles de estoque e de validade podem ser informatiza-
dos, ainda mais quando o comprometimento da validade de 
algum produto, como parece ter ocorrido, possa expor a ris-
cos a saúde de seus clientes . (grifou-se)
05 . Considerando que expor mercadorias vencidas à venda 
viola o artigo 18, §6, I do Código do Consumidor, consis-
tindo ainda em prática criminosa (mesmo quando culposa) 
tipificada no artigo 7º da Lei Federal 8137/90, sobretudo se 
e quando recorrente, conforme noticia o consumidor repre-
sentante, segundo quem em três oportunidades distintas 
adquiriu produtos alimentícios vencidos no supermercado 
representado” .
Em verdade, a recorrente alegação de alguns estabelecimen-
tos do ramo supermercadista – segundo os quais o grande 
número de itens expostos à venda inviabilizaria o controle 
da validade de todos eles – chega a ser acintosa numa reali-
dade tecnológica em que controles de estoque e de prazos de 
validade podem ser informatizados, com emissões de alertas 
de expiração de validade a tempo de retirar-se, com a devida 
antecedência, lotes de produtos vencidos das gôndolas .
Emitido o alerta e retiradas das gôndolas as mercadorias ven-
cidas, o controle de fluxo do estabelecimento informaria se 
o número de mercadorias retiradas, quando comparado com 
as vendidas do mesmo lote, condiz ou não com aquelas que 
deveriam ter sido encontradas nas prateleiras quando da repo-
sição do estoque . E, se não condissesse, uma nova equipe de 
repositores dirigir-se-ia ao local da gôndola em busca das 
mercadorias vencidas faltantes, corrigindo algum lapso ocor-
rido na primeira checagem visual .
Ademais, não parece ser episódio isolado a exposição à 
venda de produtos vencidos na filial do Max Supermercados 
em Montes Claros .
Afinal, neste processo administrativo perante o Procon Esta-
dual referido fornecedor responde por três comportamentos 
desta natureza, nos anos de 2010, 2011 e 2012, todos envol-
vendo produtos alimentícios, dois deles de fácil deteriora-
ção, e, como se não bastasse, já no ano de 2013, conforme 
se infere de fl. 87, passou a responder processo administra-
tivo na Vigilância Sanitária Municipal por terem sido encon-
tradas, neste ano e em suas prateleiras, dezenas de produtos 
vencidos .
No caso vertente, portanto, a conduta do estabelecimento 
autuado malferiu, por três vezes, o artigo 18, caput c/c §6 do 
Código de Defesa do Consumidor:
 Art . 18 . Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou ina-
dequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam 
o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações 

decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a 
substituição das partes viciadas .
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
Pretender eximir o estabelecimento de qualquer sanção pelos 
fatos verificados e incontroversos, com base nos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, seria ainda, com a 
devida vênia, desprezar o comando do artigo 7º da Lei Fede-
ral 8137/90, que criminalizou a conduta de quem, mesmo que 
culposamente, expuser à venda mercadorias vencidas, nota-
damente quando o fizer em relação a bens essenciais à vida, 
como alimentos, hipótese dos autos:
Art . 7° Constitui crime contra as relações de consumo:
IX - vender, ter em depósito para vender ou expor à venda 
ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercado-
ria, em condições impróprias ao consumo;
Pena - detenção, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa .
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II, III e IX pune-se 
a modalidade culposa, reduzindo-se a pena e a detenção de 
1/3 (um terço) ou a de multa à quinta parte .
Art . 12 . São circunstâncias que podem agravar de 1/3 (um 
terço) até a metade as penas previstas nos arts . 1°, 2° e 4° 
a 7°:
III - ser o crime praticado em relação à prestação de serviços 
ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde .
Por fim, também não merece guarida a alegação de que a 
expiração da validade, por si só, não acarretaria improprie-
dade do produto e que, por isto, enquanto ausente prova da 
impropriedade do produto vencido, o fornecedor deveria ser 
isento de aplicação de multa pela sua exposição à venda .
Afinal de contas, a impropriedade ao consumo de pro-
duto vencido decorre de presunção legal (artigo 18, §6 do 
CDC), o que já é suficiente para caracterização da infração 
administrativa .
Art . 18 . Os fornecedores de produtos de consumo duráveis 
ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de 
qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou ina-
dequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam 
o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, 
com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, 
rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as varia-
ções decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exi-
gir a substituição das partes viciadas .
§ 6° São impróprios ao uso e consumo:
I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos;
Não bastasse isto, fato é que as declarações (fl. 03) do con-
sumidor representante e documentos médicos (fls. 08/10) por 
ele apresentados evidenciam que sua saúde foi comprometida 
pela ingestão de energético vencido há quase quatro meses 
e, mesmo assim, ainda na época exposto à venda no Max 
Supermercados .
III – DECISÃO
Diante de todo o exposto, considero provadas e inescusá-
veis as infrações administrativas que ensejaram a instaura-
ção deste processo administrativo, motivo pelo qual APLICO 
AO ESTABELECIMENTO “WMS Supermercados do Brasil 
Ltda” a sanção de multa (Lei 8078/90, artigos 56, I e 57) cuja 
intensidade se passa a determinar, conforme Resolução PGJ 
11/2011 (processo administrativo instaurado após 03.02.11).
Analisando-se os elementos indicados pelo Código de Defesa 
do Consumidor (artigo 57) para dosimetria da multa, cons-
tata-se que não houve comprovação/apuração de vantagem 
indevida auferida pelo estabelecimento infrator em virtude da 
venda ou da exposição à venda de mercadorias vencidas .
Assim, nos termos da Resolução PGJ 11/2011, a variável van-
tagem deve ser considerada como vantagem não-apurada .
Outrossim, recorrendo-se também aos regramentos daquela 
mesma Resolução PGJ 11/2011 quanto à gravidade das infra-
ções, verifica-se que as irregularidades noticiadas pelo repre-
sentante e confirmadas ao longo da instrução deste expe-
diente encontram-se no grupo II (expor à venda produtos com 
validade vencida), conforme artigo 35, II, item 02 daquela 
Resolução .
Finalmente, diante do silêncio do estabelecimento à requisi-
ção (fl.40) de seu DRE, a condição econômica de sua filial 
foi estimada (fls. 103 e 106) pelo Procon Estadual, chegan-
do-se à cifra de faturamento anual bruto estimado em R$ 
8.685.784,74 (quociente entre o capital social, fl. 59, e o 
número de filiais da empresa no país, fl. 76) no exercício de 
2011, informação da qual se conclui que a filial da empresa 
representada é uma empresa de médio porte para os fins do 
artigo 65, §1 da Resolução PGJ 11-2011 .
Logo, tendo-se em mente tais fatores e aplicando-se a fór-
mula de cálculo constante da Resolução PGJ 11/2011, con-
forme planilha de fl. 106, chega-se a uma pena-base de R$ 
15 .476,31 .
Levando-se em conta não existir comprovação de reincidên-
cia da autuada, motivo pelo qual deve ser havida como pri-
mária (atenuante) apesar das notícias (fls. 98/101 e 86/87) 
de tramitação de vários expedientes em seu desfavor, bem 
como atento à presença da agravante de produção de conse-
quências danosas à saúde do consumidor (artigo 26, III do 
Decreto Federal 2181-97), compenso a atenuante com a agra-
vante verificadas e mantenho a pena-base em seu patamar de 
R$ 15 .476,31 .
Diante do concurso de infrações (exposição à venda de mer-
cadorias vencidas em três datas distintas) e firme no artigo 
59, §2 da Resolução PGJ 11/2011, acresço um terço à pena-
base fixada, elevando a sanção pecuniária ao valor de R$ 
20 .635,08 (vinte mil seiscentos e trinta e cinco reais e oito 
centavos), que é o valor final e concretizado da pena de multa 
efetivamente aplicada à empresa autuada .
DETERMINO, pois, com cópia desta decisão e da planilha 
de cálculos da multa ora imposta, mediante entrega pessoal 
ou ofício com AR, a intimação dos advogados do estabeleci-
mento autuado (endereço de fl.41) e também do gerente (fl. 
40) de sua filial em Montes Claros para:
a) no prazo de 10 (dez) dias contados da intimação, pagar a 
multa de R$ 20 .635,08 (vinte mil seiscentos e trinta e cinco 
reais e oito centavos), mediante depósito identificado na 
conta do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumi-
dor, Banco do Brasil, agência 1615-2, conta 6141-7;
b) ou, no mesmo prazo de 10(dez) dias contados da inti-
mação, protocolar recurso nesta Curadoria do Consumidor 
endereçado à Junta Recursal do Procon Estadual, tudo sob 
pena de inscrição do débito na dívida ativa e execução judi-
cial do mesmo .
DETERMINO, ainda:
i) a remessa de cópia desta decisão ao representante de fl. 03 
e à Vigilância Sanitária Municipal, para ciência;
ii) o envio de cópia desta decisão administrativa, por 
email, ao Exmo . Sr . Coordenador do Procon Estadual, para 
conhecimento;
iii) na ausência de recurso ou após sua eventual rejeição, caso 
o valor da multa não tenha sido pago no prazo de 30 (trinta) 
dias do trânsito em julgado, a remessa dos autos ao senhor 
Coordenador do Procon/MG para que proceda b1) ao enca-
minhamento de cópia integral dos mesmos à Procuradoria do 
Estado, com vistas à inscrição em dívida ativa; b2) à inscrição 

do nome do fornecedor no Cadastro de Fornecedores do Pro-
con Estadual, nos termos do caput do artigo 44 da Lei fede-
ral nº 8 .078/1990 e inciso II do artigo 58 do Decreto fede-
ral nº 2 .181/1997; b3) à inscrição no CADIN-MG (Cadastro 
Informativo de Inadimplência em relação à Administração 
Pública do Estado de Minas Gerais), nos termos da Lei Esta-
dual 14 .699, de 06 de agosto de 2003
Montes Claros, 18 de setembro de 2013 .
FELIPE GuSTAVO GONçALVES CAIRES
Promotor de Justiça
Curador do Consumidor

 PRoMotoRIA DE JuStIçA 
DE CoNtAGEM 

NOTIFICAçÃO POR EDITAL

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 
neste ato representado pelo Promotor de Justiça LEONARDO 
BARRETO MOREIRA ALVES, titular da 5ªPromotoria de Jus-
tiça de Contagem, situada na Rua Capitão Antônio Joaquim da 
Paixão, nº 285, salas 405 e 406, Centro, Contagem/MG, no uso 
de suas atribuições legais e diante da impossibilidade da notifi-
cação pessoal ou por via postal, mesmo por meio de mandatá-
rios ou prepostos, vem notificar os senhores Mauricio Silvério e 
Ivan Francisco Pereira e a todos os interessados, para que tomem 
ciência da Decisão Administrativa que concluiu pela promoção de 
arquivamento do Inquérito Civil nº 0079 .09 .000132-6, com vistas 
a apurar bota-fora localizado no final da rua Ademar dos Santos 
Barbosa, Bairro São Sebastião, em Contagem/MG .
Em caso de discordância com a promoção de arquivamento do 
presente expediente o(s) interessado(s) poderão, no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da publicação deste, encaminhar razões escri-
tas ou documentos ao Conselho Superior do Ministério Público, 
com endereço na Av . Álvares Cabral, nº 1 .740, 10º andar, Bairro 
Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP 30 .170-916, onde 
será apreciada a promoção de arquivamento .
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
expediu-se esta notificação, que será publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais e afixada no quadro de aviso desta 
Promotoria de Justiça . Contagem, 26 de setembro de 2013 . Eu, 
Mauro Robson Machado, Oficial do MP, o digitei. Assinado pelo 
Exmo . Promotor de Justiça, Leonardo Barreto Moreira Alves .
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Editais e Avisos
 PRoCuRADoR-GERAL JuStIçA 

Ratifica ato que autoriza a contratação de empresa especiali-
zada em serviço de limpeza dos 04 veículos que atendem à PJ de 
Teófilo Otoni/MG, com a CR Serviços Automotivos Ltda.-ME, 
mediante dispensa de licitação 066, de 23/09/13, com fulcro no 
art . 24, inciso II, da Lei Federal 8 .666/93 . Valor total: R$4 .320,00 . 
Dotação orçamentária: 1091 .03 .122 .701 .2 .009 .0001 .3 .3 .90 .39-1
8 Fonte 10 .1 .
Ratifica ato que autoriza a contratação da Professora Dulce Maria 
Martins do Nascimento para ministrar o curso “Sensibilização 
em Técnicas de Mediação Escolar”, a realizar-se nos dias 03 e 
04/10/13, em BH/MG, mediante inexigibilidade de licitação 108, 
de 25/09/2013, com fulcro no inciso II do art . 25 c/c o inciso 
VI do art . 13 da Lei Federal 8 .666/93, bem como na Resolução 
PGJ nº 60/11, alterada pela Resolução PGJ nº 68/13 . Valor total: 
R$2 .332,99 . Dotações orçamentárias: 1091 .03 .122 .701 .2 .009 .00
01 .3 .3 .90 .36-05 Fonte 10 .1 e 1091 .03 .122 .701 .2 .009 .0001 .3 .3 .90
 .13-17 Fonte 10 .1 .

 DIVISÃo DE LICItAçÃo 

(*)AVISO DE LICITAçÃO
Processo Licitatório nº 082/2013 – Pregão Eletrônico nº 
080/2013
SIAD 1091040 - 000012/2013
Objeto: Aquisição de ferramentas e materiais de eletrônica .
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais torna 
público que promoverá esta licitação no site www .compras .
mg .gov .br, acessado através da página www .mpmg .mp .br / Licita-
ções / Pregões Eletrônicos / Portal de Compras/MG, onde poderá 
ser obtido o edital .
Recebimento das propostas: até às 17 horas do dia 09 .10 .2013 .
Início da disputa de preços: às 10 horas do dia 11 .10 .2013 .
Informações: Av . Álvares Cabral, 1740, 5º andar, Santo Agosti-
nho, BH/MG, telefax: 31-3330-8190 / 8233 / 8334, de 8 às 18 hs .
(*)Exclusivamente para licitantes enquadrados como ME/EPP .
Belo Horizonte, 25 de setembro de 2013 .
Luís Armando Pereira Lima - Coordenador da Divisão de 
Licitação

(*)AVISO DE LICITAçÃO
Processo Licitatório nº 083/2013 – Pregão Eletrônico nº 
081/2013
SIAD 1091040 - 000010/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de reforma de telhados, com fornecimento de mão de 
obra e materiais, nas sedes das Promotorias de Justiça das cidades 
de Aiuruoca e Caeté, MG .
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais torna 
público que promoverá esta licitação no site www .compras .
mg .gov .br, acessado através da página www .mpmg .mp .br / Licita-
ções / Pregões Eletrônicos / Portal de Compras/MG, onde poderá 
ser obtido o edital .
Recebimento das propostas: até às 17 horas do dia 11 .10 .2013 .
Início da disputa de preços: às 10 horas do dia 14 .10 .2013 .
Informações: Av . Álvares Cabral, 1740, 5º andar, Santo Agosti-
nho, BH/MG, telefax: 31-3330-8190 / 8233 / 8334, de 8 às 18 hs .
(*)Exclusivamente para licitantes enquadrados como ME/EPP .
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2013 .
Luís Armando Pereira Lima - Coordenador da Divisão de 
Licitação
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Editais de Comarcas
COMARCA DE BELO HORIZONTE . 2ª . VARA EMPRESA-
RIAL . EDITAL DE CITAçÃO COM PRAZO DE 20 DIAS . 
PROCESSO N° . 0024 .07 .593 .479-4 . AçÃO DE DISSOLuçÃO/
LIQuIDAçÃO DE SOCIEDADE - Autor: BRÁuLIO SOARES 
DE MATOS e MARSIL LTDA .

 Réus: FORTES EMPREENDIMENTOS LTDA . – CNPJ - 
20161758/0001-19, CÉLIO ALVES COSTA, FÁBIO ALVES 
COSTA e SILVIA PENNA VIANNA COSTA - CPF-006
 .861 .586-87 . A Dra . RAQuEL BHERING NOGuEIRA 
MIRANDA, MMa• Juíza de Direito em substituição nesta Vara, 
na forma da Lei etc ., FAZ SABER a todos quantos o presente 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a Sra . 
SILVIA PENNA VIANNA COSTA - CPF-006 .861 .586-87, que se 
encontra em local incerto e não sabido, que perante este Juízo foi 
ajuizada pelos Autores ação de Dissolução/Liquidação da Socie-
dade denominada, FORTES EMPREENDIMENTOS LTDA . 
- CNPJ – 20161758/0001-19, que objetiva a Decretação da dis-
solução parcial da referida sociedade com a declaração da reti-
rada dos Autores a partir de 20/06/1988,condenando-se a socie-
dade ao pagamento do montante correspondente a 1/3(um terço) 
do seu valor de mercado e a condenação dos demais sócios réus, 
em caráter subsidiário, ao pagamento dos haveres . Assim, por este 
edital, fica a ré, SILVIA PENNA VIANNA COSTA - CPF-006
 .861 .586-87, que se encontra em local incerto e não sabido, regu-
larmente CITADA, para todos os termos e atos da referida ação, 
a fim de, querendo, apresentar defesa no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias, ADVERTINDO-A que, caso não seja contestada 
a ação no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
todos os fatos articulados pelas partes autoras em sua petição ini-
cial (art. 285 do Código de Processo Civil). E para que chegue ao 
conhecimentos de todos, foi expedido este edital, que será publi-
cado uma vez no Diário Oficial do Judiciário deste estado e pelo 
menos duas vezes em jornal de circulação local . Belo Horizonte, 
19/09/2013 .(a) Anadyr Baeta Nunes, Escrivã Judicial em exercí-
cio . (a) Raquel Bhering Nougueira Miranda, Juíza de Direito .
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CoMARCA DE SÃo GotARDo- EDITAL de INTIMA-
çÃO- Prazo de 20 (vinte dias) - o Exmo . Sr . Dr . ADEMIR 
BERNARDES ARAÚJO FILHO, Juiz de Direito na Comarca 
de São Gotardo, Estado de Minas Gerais, na forma da lei, etc . . . 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL virem ou 
dele conhecimento tiverem , que por este Juízo tramita a ação de 
uSuCAPIÃO - autos de n° . 621 .11 .000947-2, sendo requeren-
tes AFONSO MANOEL DA SILVA, brasileiro, casado, comer-
ciante, portador do RG n . M-342 .215 SSP/MG, inscrito no CPF 
sob. o n°123.312.106-59, filho de Manoel Flávio da Silva e Ana 
Teresa de Jesus, e sua esposa ONESIA MARIA DA SILVA, bra-
sileira, casada, do lar, portadora do CPF n° 040 .098 .286-18, ins-
crita no RG sob o n° MG-11.138.457, SSP/MG, filha de Fran-
cisco GentilPereira e Maria Luiza de Jesus, ambos residentes na 
Rua São Pio X, N . 110, Bairro São Vicente, nesta cidade de São 
Gotardo/MG, sendo o pedido referente ao imóvel constante do 
seguinte: “ Uma gleba de terras ora medida, para os devidos fins, 
está situada na Fazenda São José da Lagoa, município e comarca 
de São Gotardo/MG. Sua linha divisória é a seguinte: começa 
no canto da cerca de arame, em divisa com Raimundo Gonçal-
ves Ferreira e Afonso Manoel daSilva; deste canto seguir pela 
cerca, numa distância de 167,60metros, dividindo com o mesmo 
Afonso, até outro conto; deste canto a direita, numa distância de 
144,92metros, dividindo com Fernando Lima Pires, até sua ponta 
no córrego espigão do rancho; pelo qual sobe, dividindo com José 
Ribeiro Filho, até sua barra com outro corregozinho, daí, a direita, 
por este acima, dividindo com Raimundo Gonçalves Ferreira, até 
a ponta da cerca de arame; daí, segue pela cerca acima, numa dis-
tância de 232,97metros, dividindo com o mesmo Raimundo, até 
o canto onde teve princípio . A área total da gleba acima descrita é 
de 03 .12 .64ha .” É o presente para CITAR eventuais interessados 
e herdeiros da falecida ANA MARIA DE JESuS, que se encon-
tram em lugar incerto e não sabido, para querendo, no prazo de 
15 (quinze) dias, contestarem os termos da inicial, sob pena de, 
não o fazendo, presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelos requerentes( Art . 285 do CPC) . E para que não se 
possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que será afi-
xado no Fórum local, no lugar de costume e publicado no Diário 
do Judiciário Eletrônico lei . Dado e passado nesta cidade de SÃO 
GOTARDO, aos 11 de Maio de 2009 . Eu, Escrevente do Judicial 
o digitei e subscrevi, (a) Dr . ADEMIR BERNARDES ARAÚJO 
FILHO - Juiz de Direito .
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EDITAL DE LOTEAMENTO
Rogéria Cristina Nogueira Santos, Oficiala do 
Registro de Imóveis da Comarca de Paraopeba, 
Estado de Minas Gerais, no pleno exercício de 
seu cargo e na forma da lei, etc . FAZ SABER 
que IMOBILIÁRIA JR LTDA ., sociedade 
empresarial limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 
19 .451 .475/0001-22, NIRE – 3120872616-6, 
sediada na Fazenda Mirante do Igarapé, 

Estrada do Batatal, zona rural, Município de Igarapé, Minas Gerais, 
CEP: 32 .900-000, representada por João Ribeiro Ferreira Filho, 
brasileiro, casado, empresário, economista e corretor de imóveis, 
CPF nº 006 .402 .556-04, residente e domiciliado na Rua Santa 
Maria de Itabira, nº 381, apto . 500, Bairro Sion, Belo Horizonte, 
Minas Gerais, CEP: 30 .310-600, juntando os documentos exigi-
dos pelo Decreto-lei 58/1937 e Decreto nº 3 .079/1938, protoco-
lou pedido de registro de loteamento rural de uma área de ter-
reno medindo 426,0634 ha(quatrocentos e vinte e seis hectares 
seis ares e trinta e quatro centiares), imóvel denominado Fazenda 
da Aguada, localizada no Município de Paraopeba, Minas Gerais, 
objeto da matrícula 9 .292 do livro 02 de Registro Geral deste Ser-
viço Regional Imobiliário . Características do loteamento: Deno-
minado Fazenda Aguada, subdividido em 192glebas . Parecer 
favorável do Poder Público Municipal, por certidão datada de 
06 .08 .2013 e anuência do Ministério de Desenvolvimento Agrá-
rio – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, atra-
vés do ofício OF . INCRA/SR 06/F/MG/Nº1488/2013, relativo ao 
processo nº 54170 .001691/2013-69 . Aos interessados corre prazo 
de 30 (trinta) dias, após a terceira publicação deste edital, para 
questionamento e impugnação . Segue desenho de localização do 
empreendimento:
Paraopeba, 24 de setembro de 2013 . Rogéria Cristina Nogueira 
Santos – Oficiala do Registro de Imóveis – Paraopeba-MG
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