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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 21 de Agosto de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, GILSON APARECIDO SOUZA, CPF/CNPJ nº 69456755649, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER BRASIL S.A, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de 
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, 
que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 17.442,81, em 20/08/2020, sujeito à 
atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
072041230011695 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
12719, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER 
BRASIL S.A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 20 de Agosto de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, PAULLA CRISTINA PARANHOS CABRAL, CPF/CNPJ nº 
02134750146, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER BRASIL S.A, ou ao 
endereço do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-096, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 6.595,52, em 
11/08/2020, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 074436230003080 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159885, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. 
Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia 
deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao 
credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) 
dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO 
SANTANDER BRASIL S.A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

- Comarca de Uberlândia -
Secretaria da Quinta Vara Cível

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG - QUINTA VARA CÍVEL - EDITAL DE LEILÃO que será realizado 
na modalidade eletrônica, pelo site www.leiloesuberlandia.com.br, no qual os interessados deverão se 
habilitar, com antecedência, para efetuar lances “online” para alienação e arrematação do bem(ns) 
penhorado(s) nos autos nº 5003067-20.2016.8.13.0702; Exequente: NOVA PORTIFÓLIO PARTICI-
PAÇÕES S.A; Executado: TC LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA. O LEILÃO será realizado em única 
etapa, com duração de 60 (sessenta) minutos, no dia 03/09/2020, às 13h00min e encerramento às 
14h00min por valor não inferior a 50% da última avaliação atualizada. IMÓVEIS:  Lote nº 01 medindo 
vinte (20,00) metros + quinze metros e setenta e um (15,71) centímetros confrontando pela frente 
para a Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, cinquenta (50,00) metros pelo lado esquerdo 
confrontando para a Avenida Siquieroli, sessenta (60,00) metros pelo lado direito confrontando com o 
lote nº 02, com área de 1.778,54 m², havidos da matrícula nº 86.609 do Cartório do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Uberlândia-MG; Lote nº 02 medindo trinta (30,00) metros de frente e aos 
fundos, por sessenta (60,00) metros de extensão dos lados, com área de 1.800,00 m², confrontando 
pela frente para a Avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, pelo lado direito confrontando com 
o lote nº. 01, pelo lado esquerdo confrontando com o lote nº 03, e pelos fundos com o lote nº 12, 
havidos da matrícula nº. 87.610 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia-MG; 
Lote nº. 12 medindo trinta (30,00) metros de frente e aos fundos, por sessenta (60,00) metros de 
extensão dos lados, com área de 1.800,00 m², confrontando pela frente para a Avenida dos Siquieroli, 
pelo lado direito confrontando com o lote nº. 11, pelo lado esquerdo confrontando com os lotes nº.s 01 
e 02, e pelos fundos com o lote nº. 05, havidos da matrícula nº 82.931 do Cartório do 2º Ofício de 
Registro de Imóveis de Uberlândia-MG. Excelente área comercial, constituída pelos lotes retro 
qualificados, toda cercada em alambrado, possuindo algumas benfeitorias edificadas, topografia 
plana, de esquina, possuindo excelente viabilidade, localizada na principal avenida comercial do 
bairro, que tem alto fluxo de movimentação por ser uma avenida de ligação do distrito industrial da 
cidade para as rodovias BR – 050, BR – 365 e Anel Rodoviário Oeste. TOTAL DA AVALIAÇÃO 
JUDICIAL: R$ 2.420.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte reais) conforme auto de penhora e 
avaliação Id. 67869586. DEPOSITÁRIA FIEL: Banco BVA S/A, com inscrição de CNPJ sob o nº 
32.254.138/0001-03. OBSERVAÇÕES: O interessado em adquirir o bem penhorado poderá apresen-
tar, até o início do leilão, proposta por valor que não seja inferior a 50% do valor de avaliação, atualiza-
do pelos índices da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Fica(m) o(s) Executa-
do(s) acima identificado(s), devidamente INTIMADO(S) da presente designação, com a publicação 
deste edital, caso não seja(m) encontrada(s) para intimação pessoal. Assim, expediu-se e publicou-se 
o presente Edital na forma da lei. Uberlândia, 07 de julho de 2020. Eu (Leila Gonçalves da Silva) 
Oficiala  de Apoio Judicial, que subscrevi. Dr. Luís Eusébio Camuci, Juiz de Direito, o assina. 
Advogado da parte Autora: Dr. Bruno de Alexandre Gutierres (OAB/SP 237.773); Advogado da parte 
Ré: Elza Maria Alves Canuto (OAB/MG 40.101)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, KÊNIA GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ nº 
029.587.976-94, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se 
dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) SICOOB ARACOOP – 
Cooperativa de Crédito do Triangulo Mineiro e São Francisco LTDA, ou ao endereço do Cartório 
Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, no horário de 
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste 
edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 7.779,68, em 11/05/2020, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
41435-44 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 25.306, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Coromandel. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia 
deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal 
ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 
15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor 
fiduciário SICOOB ARACOOP – Cooperativa de Crédito do Triangulo Mineiro e São Francisco 
LTDA, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

Coromandel, 26 de Agosto de 2020
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, SILENE CÂNDIDA DE OLIVEIRA GONÇALVES 
CPF/CNPJ nº 446.249.056-87, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessí-
vel(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) SICOOB 
ARACOOP – Cooperativa de Crédito do Triangulo Mineiro e São Francisco LTDA, ou ao endereço 
do Cartório Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 7.779,68, em 
11/05/2020, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do 
efetivo pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, 
relativo ao contrato nº 41435-44 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 25.306, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o 
pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório 
Coromandel. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento 
perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não 
à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida 
obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do 
imóvel em favor do credor fiduciário SICOOB ARACOOP – Cooperativa de Crédito do Triangulo 
Mineiro e São Francisco LTDA, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue 
ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

Coromandel, 26 de Agosto de 2020
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro
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