
 4 – quarta-feira, 13 de Junho de 2012 diário da Justiça Minas Gerais - Caderno 2
Expositora: Ana Rachel Brandão Ladeira Roland
Superintendente de Formação e Aperfeiçoamento Funcional
Especialista em Direito Público pela universidade Cândido Mendes e em Ges-
tão de Negócios pela Faculdade Ibmec .
14h30 – “Inteligência no Ministério Público”
Expositor: William Garcia Pinto Coelho
Promotor de Justiça
15h20 – “Ministério Público e Gestão com Resultado”
Expositor: Fabrício Marques Ferragini
Promotor de Justiça
Coordenador de Planejamento Institucional (COPLI)
16h10 – “Repressão à Criminalidade Organizada: novos instrumentos de 
prova”
Wagner Marteleto Filho
Promotor de Justiça da comarca de uberlândia
17h - Encerramento
17h10 – Inauguração da Sede própria
Rua Macau do Meio, nº . 196 – Centro
Diamantina - MG
Outras Informações
Inscrições: www .mp .mg .gov .br
A participação comprovada será anotada em ficha funcional.
Informações: (31) 3330-8266 e 3330-8262

CONVITE
O Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), convida 
Membros, Servidores e Estagiários para participarem do I Encontro sobre Edu-
cação entre o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério da Educação e 
Cultura: Educação para todos, conforme programação:
Dia 20/06/2012 – Quarta-feira
9h – Credenciamento e café de boas-vindas
Abertura
Alceu José Torres Marques
Procurador-Geral de Justiça
Luiz Antônio Sasdelli Prudente
Corregedor-Geral do Ministério Público
Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick
Coordenadora da Promotoria Estadual de Defesa da Educação – PROEDuC
Ana Lúcia Gazolla
Secretária Estadual de Educação
Macaé Maria Evaristo
Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte
Rogério Filippetto de Oliveira
Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF)
9h40 – Palestra: Os Desafios do Plano Nacional de Educação
Palestrante: Professor Doutor Carlos Roberto Jamil Cury
10h30 – Palestra: O Transporte Escolar e o Programa Nacional de Apoio ao 
Transporte Escolar (PNATE)
Palestrante: José Maria Rodrigues de Sousa
Coordenador-Geral de Apoio à Manutenção Escolar do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC)
11h10 – Casos Práticos
Celso Penna Fernandes Júnior
Promotor de Justiça Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte
Gustavo Rodrigues Leite – Promotor de Justiça da Comarca de Governador 
Valadares – Coordenador-Regional da Infância, Juventude e Educação
11h50 – Perguntas
12h10 – Intervalo para almoço
14h – Palestra: Alimentação Escolar: Programa Nacional de Alimentação Esco-
lar (PNAE)
Palestrante: Rosane Maria Nascimento da Silva
Coordenadora Técnica de Alimentação e Nutrição do FNDE/MEC
14h40 – Casos Práticos
Gisela Potério Santos Saldanha
Procuradora de Justiça da Procuradoria de Direitos Difusos e Coletivos
Leonardo Duque Barbabela
Promotor de Justiça - Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Patri-
mônio Público
15h20 – Perguntas
15h40 – Intervalo para o café
16h – Painel: Paz nas Escolas
Painelista / Mediador: Jorge Tobias de Souza
Promotor de Justiça - Coordenador da Coordenadoria de Combate e Repressão 
ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes
Painelistas:
José Aparecido Gomes Rodrigues
Promotor de Justiça da Comarca de Montes Claros - Coordenador-Regional da 
Infância, Juventude e Educação
Epaminondas da Costa
Promotor de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de uberlândia
16h50 – Perguntas
17h15 – Encerramento
Dia 21/06/2012 – Quinta-feira
9h – Palestra: Educação Inclusiva: marcos legais
Palestrante: Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick
Promotora de Justiça - Coordenadora da Promotoria Estadual de Defesa da Edu-
cação – PROEDuC
9h30 – Palestra: Educação Inclusiva: esfera municipal
Palestrante: Patrícia Cunha
Coordenadora do Núcleo de Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência da Pre-
feitura de Belo Horizonte
10h – Palestra – Educação Inclusiva: esfera estadual
Palestrante: Ana Regina Carvalho
Diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação – SEE/
MG
10h30 – Perguntas
10h50 – Intervalo para o café
11h – Palestra: Grandes Empreendimentos, Impactos Sociais e Educação: 
Desafios
Palestrante: Paulo César Vicente de Lima
Promotor de Justiça - Coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobiliza-
ção Sociais – CIMOS
11h20 – Caso Prático
Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick
Promotora de Justiça - Coordenadora da Promotoria Estadual de Defesa da Edu-
cação – PROEDuC
11h40 – Perguntas
12h – Intervalo para almoço
14h – Oficinas de Trabalho (público-alvo: Procuradores e Promotores de 
Justiça)
Coordenadora Maria Elmira Evangelina do Amaral Dick
Convidada: Maria Cristina da Rocha Pimentel
Promotora de Justiça do Estado do Espírito Santo - Coordenadora da Comissão 
Permanente de Educação – COPEDuC/GNDH/CNPG
Temas:
1) Transporte Escolar
2) Alimentação Escolar
3) Educação Inclusiva
4) Paz nas Escolas
5) Projeto Por Dentro do MP
16h30 – Encerramento
Inscrições até o dia: 19 de junho
Outras Informações
Inscrições: www .mp .mg .gov .br
A participação comprovada será anotada em ficha funcional.
Informações: (31) 3330-8266 e 3330-8262

CONVITE
O Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), convida 
Membros e Servidores para participarem do “Mediação e Ministério Público 
Resolutivo: Tratando Adequadamente os Conflitos de Família”, no dia 22 de 
junho de 2012, em Belo Horizonte - MG, conforme programação:
Local: Edifício-sede da Procuradoria-Geral de Justiça
Avenida Álvares Cabral, 1 .690 – 1º andar Auditório Procuradora de Justiça 
Simone Montez Pinto Monteiro (salão vermelho)
Santo Agostinho – Belo Horizonte - MG
9h – Credenciamento e Café receptivo
9h30 – Abertura
Alceu José Torres Marques – Procurador-Geral de Justiça
Rogério Filippetto de Oliveira – Diretor do CEAF – Centro de Estudos e Aper-
feiçoamento Funcional
Raquel Pacheco Ribeiro de Souza – Promotora de Justiça Titular da Coordena-
doria de Defesa dos Direitos das Famílias
Ivana Andrade Souza – Promotora de Justiça da Comarca de Nova Lima
Hino Nacional
10h – Mediação: Noções Introdutórias
Fernanda Maria Dias de Araújo Lima
Professora, Advogada e Mediadora .
10h40 – Coordenadoria de Defesa dos Direitos das Famílias e a Experiência da 
Mediação: Apresentação de Resultados
Raquel Pacheco Ribeiro de Souza
Promotora de Justiça Titular da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das 
Famílias
11h – Ministério Público Resolutivo: um Novo Perfil na Solução Extrajudicial 
dos Conflitos
João Gaspar Rodrigues
Promotor de Justiça do Estado do Amazonas

12h – Inauguração do Núcleo de Mediação da Coordenadoria de Defesa dos 
Direitos das Famílias (CDDF)
Local: Avenida Raja Gabaglia, 615 . Térreo
Bairro Cidade Jardim
13h – Intervalo para o Almoço/Retorno para a sede da PGJ
14h30 – A Mediação Comunitária no Ministério Público do Estado do Ceará
Francisco Edson de Souza Landim
Promotor de Justiça do Estado do Ceará
15h10 – O Juiz Mediador
Antônio Gomes de Vasconcelos
Juiz de Direito do TRT – Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Minas 
Gerais
15h50 – Debates
16h30 – Lanche de Encerramento
Inscrições até o dia: 21 de junho
Site: www .mp .mg .gov .br

ROGÉRIO FILIPPETTO DE OLIVEIRA
Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF)

ATOS DO DIRETOR

Tornando sem efeito o desligamento de:
Mariana Anício Valentin – Portaria nº 42/2011, 02/02/2011
Thiago Alberto Pereira Baldini – Portaria nº 1618/2011, de 11/08/2011 .

Belo Horizonte, 11 de junho de 2012
Fones: 3330-8027; 3330-8223

DIREtoRIA-GERAL
ATOS DO DIRETOR-GERAL

-Deferindo, nos termos da Resolução PGJ nº 05 de 06 de
fevereiro de 2006, Licença Paternidade ao servidor:
- J .R .M .J ., MAMP 5134, 05 dias úteis, a partir de 17/05/2012 .
- P .E .S ., MAMP 3818, 05 dias úteis, a partir de 22/05/2012

FERNANDO ANTôNIO FARIA ABREu
Diretor-Geral

PRoCoN EStADuAL
PROGRAMA ESTADuAL DE PROTEçÃO E DEFESA DO 
CONSuMIDOR

O Coordenador do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
– PROCON - MG, Dr . Jacson Rafael Campomizzi, no uso de suas atribuições 
legais, determina a seguinte publicação:

NOTIFICAçÃO POR EDITAL Nº 416/2012
O Dr . Fernando Rodrigues Martins, Promotor de Justiça da Comarca de uberlân-
dia, tendo em vista a instauração do Processo Administrativo 0702 .08 .002053-1, 
com vistas a apurar as práticas infrativas às relações de consumo, no que se 
refere a produto ortopédico vendido e não entregue, pela reclamada Perssi-
med International Company Ltda-ME (CNPJ 03 .450 .260/0001-57), e diante 
da impossibilidade da notificação pessoal ou por via postal, mesmo através de 
mandatários ou prepostos, NOTIFICA a reclamada (nos termos do CDC, art . 
55, §4º; e da Lei n .º 8 .625 de 12/02/93, § 2º; e do art . 63, da Resolução PGJ n .º 
11/2011), para apresentar:

O contrato/estatuto social e última alteração contratual/estatutária; a receita bruta 
do ano calendário de 2006; e, caso queira, a impugnação ao processo supra men-
cionado (nos termos dos arts . 42 e 44 do Decreto 2 .181/97) .

Os documentos e a impugnação deverão ser encaminhadas, no prazo de 10 (dez) 
dias a partir desta publicação, à 3ª Promotoria de Justiça de uberlândia (com 
endereço na Rua São Paulo, nº 95, bairro Tibery, uberlândia/MG, CEP 38 .405-
027), sob pena de crime de desobediência (nos termos do CDC, art . 55, §4º e 
art . 330 do Código Penal) .
Informando ainda, que esta Notificação ficará afixada no quadro de avisos desta 
Promotoria de Justiça para consulta dos interessados .

uberlândia, 11 de junho de 2012 .
Fernando Rodrigues Martins
3º Promotor de Justiça
Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Consumidor

Arquivamentos por Inscrição em dívida ativa
Comarca: Barbacena/MG

Processo administrativo nº MPMG-0056 .09 .000737-0
RECLAMADO: Banco Itaú SA
CNPJ/CPF: 60 .701 .190/1418-99

Processo administrativo nº MPMG-0056 .09 .000733-9
RECLAMADO: Banco Itaú SA
CNPJ/CPF: 60 .701 .190/3234-50

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 Justiça de Contagem, situada na Rua Capitão 
Antônio Joaquim da Paixão, nº 285, sala 405, Centro, Contagem/MG, no uso 
de suas atribuições legais e diante da impossibilidade da notificação pessoal ou 
por via postal, mesmo por meio de mandatários ou prepostos, vem notificar os 
MORADORES DO CONJuNTO RESIDENCIAL FONTE GRANDE e a todos 
os interessados, para que tomem ciência da Decisão Administrativa que concluiu 
pela promoção de arquivamento do Inquérito Civil nº 0079 .12 .000055-3, com 
vistas a apurar ineficiência do sistema de drenagem das águas pluviais ocasio-
nando inundações na Rua Reginaldo de Souza Lima, ao lado do nº 501 (Con-
junto Residencial Fonte Grande), Bairro Fonte Grande, em Contagem/MG .
Em caso de discordância com a promoção de arquivamento do presente expe-
diente o(s) interessado(s) poderão, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publi-
cação deste, encaminhar razões escritas 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, CEP30 .170-916, onde será apre-
ciada 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, 12 de junho 
de 2012. Eu, Jader Máximo de Araújo, Oficial do MP, o digitei. Assinado pelo 
Exmo . Promotor de Justiça, Leonardo Barreto Moreira Alves .

PRoMotoRIA DE JuStIçA 
DE ItuIutABA

EDITAL DE INTIMAçÃO . PRAZO DE 10 DIAS . COMARCA DE ITuIu-
TABA/MG – PROMOTORIA DE JuSTIçA DE DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE - DRA . DANIELA TOLEDO GOuVEIA MARTINS, 5 .ª PRO-
MOTORA DE JuSTIçA, na forma da Lei, etc . FAZ SABER a quem for inte-
ressado, que por esta 5 .ª Promotoria de Justiça tramitaram os autos da NOTÍCIA 
DE FATO cadastrada no SRu sob o Nº 0342120000118, Curadoria de Defesa 
do Meio Ambiente, instaurado para verificar possíveis irregularidades ambien-
tais, conforme noticiado no REDS 2011-001570814-00, ocorrida na propriedade 
rural denominada Fazenda Borá, de propriedade do Sr . Pedro Manoel Andrade 
Bernardes. No relatório de fls. 24/26 foi determinado o seu arquivamento, tendo 
em vista que “não houve dano ambiental e as irregularidades apontadas no bole-
tim de ocorrências restaram suprimidas”. Diante da impossibilidade de notifica-
ção pessoal ou por via postal, mesmo através de mandatários ou prepostos do 
Sr . Pedro Manoel Andrade Bernardes, por encontrar-se em local incerto e não 
sabido, notifica-se a parte interessada para apresentar, no prazo de 10 dias, a con-
tar da publicação deste, em caso de desacordo com o arquivamento, razões escri-
tas ou documentos que deverão ser protocolados na Secretaria das Promotorias 
de Justiça de Ituiutaba, situada na Avenida 11 com 16 e 18, n .º 778, Centro, Ituiu-
taba/MG. E para conhecimento de todos, será este publicado no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais e afixado nas dependências da Secretaria das Promo-
torias de Justiça de Ituiutaba/MG . Ituiutaba/MG, 06 de junho de 2012 . Eu, Char-
lin César Kourly, Oficial do Ministério Público, o digitei, assinado pela Excelen-
tíssima Senhora Promotora de Justiça, Daniela Toledo Gouveia Martins .

PRoMotoRIA DE JuStIçA 
DE JuIZ DE FoRA

EDITAL DE NOTIFICAçÃO

O Dr . Daniel Ângelo de Oliveira Rangel, Promotor de Justiça substituto da 8ª 
Promotoria de Justiça de Juiz de Fora – MG, torna público o presente edital de 
notificação do Sr. Michel Hermes dos Santos, considerando a impossibilidade 
de sua notificação no endereço informado, dando-lhe ciência do ARQUIVA-
MENTO do Procedimento Preparatório nº MPMG-0145 .10 .000697-5, onde 
figura como representado, a respeito de posse e aquisição temporal de terras 
em área de preservação permanente, tendo sido prestada informação através de 
relatório apresentado pela AGENDA-JF confirmando a intervenção em APP. A 
documentação enviada pelo representante teve origem no requerimento formu-
lado pela Dra . Samyra Ribeiro Namen, representante do Ministério Público que 
atuava nos autos da ação de usucapião nº 0145 .08 .474 .372-6, dando-se o arqui-
vamento considerando a existência da ação civil pública nº 0145 .09 .528 .807-5, 
proposta pelo Município de Juiz de Fora, em trâmite perante a 2ª Vara da 
Fazenda Pública Municipal, em que se pleiteia a reparação/compensação pelos 
danos ambientais causados; informando-lhe, ainda, que, conforme previsto no 
art . 13, § 3º, da Resolução Conjunta PGJ n° 03/2007, “até a sessão do Conse-
lho Superior do Ministério Público em que se apreciará a promoção de arqui-
vamento – a ser realizada, no mínimo, após quinze dias da data de protocolo 
– poderão as pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos da Notícia de Fato”, estando os autos à disposição 
para consulta do notificado até o dia 12 de julho de 2012, na sede da 8.ª Promoto-
ria de Justiça, situada na Rua Santo Antônio, n .º 990 – sala 1504, Centro, Juiz de 
Fora – MG e, após transcorridos estes 30 dias, considere-se o notificado ciente 
do teor desta notificação, e determinando que o presente edital seja afixado na 
sede da Secretaria das Promotorias (Fórum), na sede da Secretaria das Promoto-
rias Especializadas e que seja publicado no Diário Oficial de Minas Gerais.

Juiz de Fora, 12 de junho de 2012 .
Daniel Ângelo de Oliveira Rangel

Promotor de Justiça
456 cm -12 306862 - 1

Editais e Avisos
PRoCuRADoR-GERAL 

DE JuStIçA
Ratifica ato que autoriza 02 inscrições no curso “GFIP/SEFIP 8.4- Incluindo a 
Nova Certificação Digital”, a ser promovido pela Open Treinamentos Empre-
sariais e Editora Ltda .-EPP, a realizar-se nos dias 25 e 26/07/12, em Belo Hori-
zonte/MG, mediante inexigibilidade de licitação 043, de 11/06/12, com fulcro 
no inciso II do art . 25, c/c o inciso VI do art . 13 da Lei Federal 8 .666/93 . Valor 
total: R$2 .700,00 . Dotação orçamentária: 1091 .03 .122 .701 .2 .009 .0001 .3 .3 .90 .
39-24 Fonte 10 .1 .

TCT 024, de 30/05/12, entre o MPMG/PGJ e o Município de Andradas/MG . 
Objeto: a implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Con-
sumidor – SINDEC – no Procon Municipal de Andradas . Valor: sem ônus . 
Vigência: 30/05/12 a 31/12/14 .

DIREtoRIA-GERAL
TA . 129, de 29/05/12, ao Ct . 094/11, entre o MPMG/PGJ e a WL-Comércio 
e Instalação de Sistemas Eletrônicos Ltda . -ME . Objeto: a sua prorrogação e 
a revisão do preço . Valor global estimado: R$960,00 . Dotação orçamentária: 
1091 .03 .122 .701 .2 .009 .0001 .3 .3 .90 .39-62 Fonte 10 .1 . Vigência: 29/05/12 a 
29/05/13 . Monitoramento do sistema de segurança-PJ Lavras/MG .
Ct . 101, de 29/05/12, entre o MPMG/PGJ e a Senhora Juliana Portella Fer-
raz, representada pelo Senhor Adilson Ferraz dos Santos . Objeto: a locação do 
apartamento 101 do ed . situado à rua Manoel Franco do Amaral, 324, Centro, 
em Igarapé/MG . Valor global estimado: R$32 .090,04 . Dotação orçamentária: 
1091 .03 .122 .701 .2 .009 .0001 .3 .3 .90 .36-11 Fonte 10 .1 . Vigência: 29/05/12 a 
29/05/13 .
Ct . 103, de 30/05/12, entre o MPMG/PGJ e a Fundação Nacional de Mediação 
de Conflitos Sociais. Objeto: a prestação de serviços de mediação e elaboração 
de diagnóstico visando a construção de metodologia própria e implantação de 
um núcleo de mediação no âmbito da Coordenadoria de Defesa dos Direitos das 
Famílias do MPMG . Valor global estimado: R$157 .735,20 . Dotação orçamen-
tária: 1091 .03 .122 .701 .2 .009 .0001 .3 .3 .90 .35-02 Fonte 10 .1 . Vigência: 30/05/12 
a 31/12/12 .

DIVISÃo DE LICItAçÃo
AVISO DE LICITAçÃO

Processo Licitatório nº 048/2012 – Pregão Eletrônico nº 045/2012
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar serviço de instalação 
de aparelhos de ar condicionado na Promotoria de Justiça de Caratinga, MG .
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais torna público que 
promoverá esta licitação no site www .licitacoes-e .com .br, acessado através da 
página www .mp .mg .gov .br / Licitação / Pregões Eletrônicos, onde poderá ser 
obtido o edital .
Recebimento das propostas: até às 17h45min do dia 27 .06 .2012 .
Início da disputa de preços: às 10 horas do dia 28 .06 .2012 .
Outras informações: Av . Álvares Cabral, 1740, 5º andar, Santo Agostinho, BH/
MG, telefax 31-3330-8190 / 8233 / 8332 e fax 3330-8334, de 8 às 18 horas .
Belo Horizonte, 12 de junho de 2012 .
Emerson Morais Dias – Coordenador da Divisão de Licitação
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Editais de Comarcas
TJMG-TRIBuNAL DE JuSTIçA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

JuSTIçA DE 1 .ª INSTÂNCIA

JuÍZO DA 12 .ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELO HORIZONTE .
Edital de CITAçÃO . Prazo de 20 dias . O Dr . Jeferson Maria, MM . Juiz de 
Direito da 12 .ª Vara Cível, na forma da Lei, etc . Faz saber a todos quanto o pre-
sente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Secretaria tramitam os autos da Ação Ordinária, processo n .º 0024 .09 .568 .973-3, 
requerida por Ludgério Perri, CPF n .º 013 .613 .926-49, Zilca Perri de Resende, 
CPF n .º 520 .631 .436-68, Nelly Perri Paoluzzi, CPF n .º 850 .704 .086-15 e Rogé-
rio Perri, CPF n .º 264 .755 .376-91 em face de Fernando Júlio Ciccarini, CPF 
n .º 563 .924 .006-72 e Marcilene Athayde, CPF n .º 761 .770 .096-20 . Alegam os 
autores, em síntese, que são filhos da Sr.ª Maria da Conceição Riquetti Perri; que 
em 06/11/2006, a Sr .ª Maria da Conceição, na qualidade de locadora, ajuizou, 
perante a 23 .ª Vara Cível da Capital, ação de despejo por falta de pagamento 
cumulada com cobrança de aluguéis e encargos da locação em face do locatá-
rio Luiz Carlos Athayde, por ter este deixado de saldar o pagamento dos alu-
guéis e encargos da locação vencidos em 10/07/2006, 10/08/2006, 10/09/2006 e 
10/10/2006; que o contrato de locação, firmado entre as duas partes, por prazo de 
30 meses, teve início em 01/04/2005 e término em 31/10/2007, e como fiadores 
e principais pagadores os srs . Fernando Júlio Ciccarini e Marcilene Athayde; que 
apenas o sr. Fernando foi cientificado da ação, sem apresentar qualquer mani-
festação e a Sr .ª Marcilene não foi localizada; que, em 07/07/2008, a ação foi 
julgada procedente e a sentença transitou livremente em julgado; que o inqui-
lino, no decorrer da lide, deixou de quitar as prestações periódicas, no período 
de 10/11/2006 a 20/10/2008, data da desocupação compulsória do imóvel; que, 
como os fiadores não foram partes na mencionada ação, nela não podem ser exe-
cutados e, como a Sr .ª Maria da Conceição Riquetti Perri faleceu, em 20/02/2007, 
propõem a presente ação . O valor do débito apurado até 20/10/2008 perfaz a 
quantia de R$14 .391,90 . Assim, estando a ré MARCILENE ATHAYDE, CPF 
n .º 761 .770 .096-20, em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente edital 
de CITAçÃO para, querendo, contestar a ação, no prazo de 15 dias, sob pena 
de não o fazendo serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pela autora 
em sua exordial (art . 285 do CPC) . Para conhecimento de todos os interessados 
expediu-se o presente edital que será afixado no átrio do Fórum e publicado na 
forma da lei . Belo Horizonte, 23/05/2012 . Márcio Coelho Guimarães (Escri-
vão) . Luiz Gonzaga Silveira Soares (Juiz de Direito – em substituição) .
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EDITAL DE LOTEAMENTO
CARTORIO DO REGISTRO 

DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE ITAMARANDIBA

ESTADO DE MINAS GERAIS
CARLOS DALMO MOREIRA, 
Oficial do Cartório do Registro de

Imóveis desta comarca de Itamarandiba, MG, em pleno exercício de suas fun-
ções e na forma da Lei, etc .
FAZ PuBLICO, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto 
no artigo 19, parágrafo 3º, da Lei nº 6 .766, de 19 de dezembro de 1 .979, que 
LuIZ FERNANDO ALVES, brasileiro, solteiro, advogado, portador do RG 
Nº MG-12 .727 .349 e inscrito no CPF 072 .009 .726-55, residente e domiciliado 
nesta cidade de Itamarandiba, MG, na Rua Sete, nº 14, Bairro Florestal, depo-
sitou neste Serviço Registral, na Rua Rio Vermelho, nº 15, Centro, o projeto e 
demais documentos relativos ao imóvel de sua propriedade, situado no períme-
tro urbano desta cidade, no lugar denominado “Chácara Dr . Francisco Badaró 
– Brígida – Ponte de Terra”, loteado com a denominação de “Bairro Bom Jesus 
”, compreendendo 246 (duzentos e quarenta e seis) lotes, encerrando a área de 
103 .680,71 metros quadrados; área das ruas alcançou 19 .814,38 metros qua-
drados, compreendendo o número de 16 (dezesseis) vias públicas, enquanto 
as áreas verdes (áreas institucionais) foram mensuradas em 270,12 metros 
quadrados, compreendendo 02 áreas verdes, totalizando uma área loteada de 
123 .765,21 metros quadrados, conforme Termo de aprovação da Prefeitura 
Municipal desta cidade de 30 de janeiro de 2012 . As exigências, indisponibilida-
des, dispensas, proibições e ressalvas, inclusive a indicação para cada lote con-
tidas no memorial, ficarão fazendo parte integrante do registro e serão lançadas 
no seu respectivo campo .
HAVENDO IMPuGNAçÕES, estas deverão ser apresentadas neste Registro, 
durante o expediente, dentro do prazo de quinze (15) dias, contados da terceira 
e última publicação deste no jornal Diário Oficial do Estado; e, não as havendo, 
será feito de imediato o registro . Itamarandiba, 06 de junho de 2 .012 . Eu, CAR-
LOS DALMO MOREIRA, Oficial do Registro de Imóveis desta comarca que 
a subscrevo e assino .
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COMARCA DE BELO HORIZONTE - EDITAL DE CITAçÃO . Prazo de 20 
dias . O Dr . Luis Fernando de Oliveira Benfatti, MM . Juiz de Direito auxiliar da 
13ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG . em exercício, na forma da lei 
etc . FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, especialmente João Paulo Andrade Peixoto,CPF 007 .419 .776-21 repre-
sentante legal do Espólio Carmelita Andrade, aqui denominado réu, que, por este 
Juízo tem contra si uma Ação de Procedimento Ordinário,proc .024 .11 .111 .435-
1,proposta por MRV Serviços de Engenharia Ltda, constando dos autos que o 
réu está em lugar incerto e não sabido, é o presente edital para CITÁ-LO dos 
termos do pedido para, querendo, oferecer contestação, em 15 dias, sob pena 
de revelia, ficando advertido do art. 285 do CPC: “não contestada a ação nem 
oferecidos embargos no prazo legal, presumir-se-ão aceitos pelo réu, como ver-
dadeiros, os fatos articulados pelo autor na inicial”. Belo Horizonte, 23 de maio 
de 2012 . Fabrizio Teixeira Campos ,Escrivão Judicial em substituição,o con-
feri, subscrevendo-o por ordem do MM . Juiz de Direito Llewellyn Davies A . 
Medina .
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COMARCA DE FRuTAL/MG – EDI-
TAL DE LOTEAMENTO – Belª Rosa 
Maria Veloso de Castro, Oficial do 
Registro de Imóveis da Comarca de Fru-
tal/MG, na forma da lei, etc . Faz saber a 
todos os interessados, que os proprietá-
rios FÁBIO SILVA ASSuNçÃO

QuEIROZ, brasileiro, empresário, RG nº 2 .227 .522/SSP-GO, CPF nº 
035 .302 .076-16, casado sob o regime de separação total de bens, na vigência 
da Lei nº 6 .515/77, conforme Escritura de Pacto Antenupcial registrada sob o nº 
23 .540, livro nº 3 do CRI de Frutal/MG com POLIANA FERREIRA GOMES 
ASSuNçÃO, brasileira, farmacêutica, RG nº MG-10 .405 .017/SSP-MG, CPF nº 
062 .426 .556-08, residentes e domiciliados na Rua Tobias Barreto nº 1 .063, Bairro 
Alto Boa Vista, nesta cidade de Frutal/MG; RICARDO CuEBAS CAMARGO, 
brasileiro, consultor, RG nº 15 .254 .626/SSP-SP, CPF 060 .112 .708-08, casado 
sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei nº 6 .515/77, 
conforme Escritura de Pacto Antenupcial registrada sob o nº 12.637, ficha 03 
– auxiliar, livro nº 1-P, do CRI de Piraju/SP com CELIA MARIA DA SILVA 
CAMARGO, brasileira, do lar, RG nº 17 .460 .303/SSP-SP, CPF 068 .033 .768-03, 
residentes e domiciliados na Rua Paraná nº 1 .490, Bairro Ipê Amarelo, nesta 
cidade de Frutal/MG; GEISE GONçALVES DA SILVA, brasileira, do lar, RG 
nº MG-16 .190 .201/SSP-MG, CPF nº 095 .280 .056-08, casada sob o regime da 
comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6 .515/77 com DIEGO FREI-
TAS SILVA, brasileiro, motorista, RG nº MG-14 .114 .100/SSP-MG, CPF nº 
086 .659 .176-16, residentes e domiciliados no Bairro rural de Boa Esperança, 
neste município e Comarca de Frutal/MG; e ISADORA MACHADO MELO, 
brasileira, solteira, maior e capaz, autônoma, RG nº MG-15 .819 .025/SSP/MG 
e CPF 103 .833 .006-81, residente e domiciliada na Rua Santos Dumont nº 886, 
nesta cidade de Frutal/MG; e LuCAS PÁDuA MICuCI, brasileiro, solteiro, 
maior por emancipação e capaz, nascido aos 02/04/1994, comerciante, RG nº 
32 .859 .402-7 SSP/SP e CPF nº 439 .428 .628-08, residente e domiciliado na 
Praça Doutor Alcides de Paula Gomes nº 88 – Fundos, nesta cidade de Frutal/
MG; DEPOSITARAM neste Ofício Imobiliário, sito à Rua Castro Alves nº 13, 
CEP 38200-000, os documentos exigidos pela Lei Federal nº 6 .766/79, devida-
mente aprovados para o registro do loteamento a ser denominado “RESIDEN-
CIAL ZONA SUL 2”, localizado em zona de expansão urbana desta cidade e 
Comarca de Frutal/MG, procedente da matrícula nº 45.540, ficha 01/03, livro 2, 
com a área total de 66 .641,00m2 que serão subdivididos em 193 lotes que ocu-
pam 37 .730,32m2, arruamento 23 .752,02m2, área verde 4 .006,82m2 e sistema 
de lazer 1 .151,84m2 . Para garantia das obras os loteadores deram os lotes 13 a 
20 da quadra 1117 e 01 a 12 da quadra 1120 em Hipoteca através de Escritura 
Pública . E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 
Edital que será publicado por três vezes consecutivas na Imprensa Oficial do 
Estado e uma vez em jornal local, podendo o registro ser impugnado no prazo de 
15 dias, contados da última publicação, após o que, não havendo impugnações, 
será procedido o registro pretendido. Frutal, 10 de maio de 2012. A Oficial (a) 
Rosa Maria Veloso de Castro .
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COMARCA DE uBERABA/MG - EDITAL DE CITAçÃO - Prazo de 30 
dias . O Excelentíssimo Senhor Doutor Fabiano Rubinger de Queiroz, Juiz 
de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de uberaba, Estado de Minas 
Gerais, no exercício do cargo, na forma da Lei etc . . . Faz Saber aos que o pre-
sente edital virem ou dele conhecimento tiverem, expedido nos autos de nº . 
701 .11 .038 .812-4 da ação de cobrança, requerida pelo Banco do Brasil S/A 
em face de Agropecuária Boa Fé Ltda & Outros, que se processam por este 
Juízo e Secretaria da Segunda Vara Cível, e que, pelo presente edital, com o 
prazo de trinta (30) dias, cita os requeridos Agropecuária Boa Fé Ltda, inscrita 
no CNPJ sob o nº . 26 .194 .928/0001-48, na pessoa de seu representante legal, 
Sr . Jonadan Hsuan Min Ma; Jonadan Hsuan Min Ma, CPF nº . 039 .417 .158-60, 
CREA/MG nº . 32981, Solomon Jung Min Ma, CPF nº . 039 .417 .158-60, Espó-
lio de Ma Shou Tao, na pessoa da inventariante, Sra . Ma Pong Hsien Shou, 
CI/RG nº . 2 .616 .810 SSP/SP, CPF nº . 212 .581 .806-00, Ma Tien Min, CPF nº . 
196 .449 .906-25, CI/RG nº . M-1 .787 .597 SSP/MG, Ma Liu Tien Hsian, CPF 
nº . 449 .354 .126-15, CI/RG nº . M-5 .729 .511 SSP/MG, Ângela Toledo Ma, CPF 
nº . 201 .818 .681-72, CI/RG nº . 16334544 SSP/SP e Jeanine Constance Chan 
Ma, CPF nº . 213 .648 .478, CI estrangeiro nº . W148531-C SEDFMAFDPF, que 
estão em local incerto e não sabido, para os termos da referida ação, através da 
qual, em resumo, a petição inicial diz o seguinte: a requerida, com a finalidade 
de atender suas necessidades de atividades comerciais, pleiteou, junto ao autor, 
financiamento, constante do contrato para desconto de título cláusulas especiais 
e gerais nº. 327.803.746, com limite de R$ 500.000,00, vencimento final em 
14/04/2010, prorrogável automaticamente por até 360 dias; os demais reque-
ridos foram fiadores da operação; ocorreu em 27/03/2009, face a falta de paga-
mento dos encargos e parcelas a partir desta data e, diante de tal fato, estão os 
requeridos a dever ao autor o valor de R$ 789 .568,51, atualizada até 19/09/2011 . 
Ao final, requereu a citação dos requeridos. As fls. 08/60, juntou documentos. O 
MM. Juiz, a fl. 62, determinou a citação dos requeridos para contestarem a ação 
no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e seus efeitos . Nenhum dos requeridos 
foram encontrados para a citação pessoal, requerendo o autor, então, a citação 
por edital, o que foi prontamente atendido pelo MM . Juiz, conforme despacho de 
fl. 86, para oferecerem resposta no prazo de 15 dias. E, para que ninguém alegue 
ignorância, determinou o MM . Juiz que se expedisse o presente edital, que será 
afixado no lugar de costume, na sede deste Juízo, e publicado uma vez no Órgão 
do Estado e duas vezes em jornal local . Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de uberaba, Estado de Minas Gerais, aos vinte e dois (22) dias do mês de maio 
(05) do ano de dois mil e doze (2012). Eu, (a) Hamilton Barbosa Júnior, Oficial 
de Apoio Judicial da Segunda Secretaria Cível, o subscrevo, (a) Fabiano Rubin-
ger de Queiroz, Juiz de Direito .
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