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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, CLAYTON SANTINO DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 
89621468604, 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) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao 
endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-124, 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$ 45.938,44, em 
21/06/2021, 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 855553458288-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 105354, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício .Na hipótese de o pagamento 
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art. 26, §7º da Lei9.514/1997. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

Uberlândia, 24 de Junho de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

Cartório Campina Verde
Endereço: Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 38270-000

Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

COMARCA DE CAMPINA VERDE - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Campina Verde, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, ISMAIL FELISBERTO DE MACEDO FILHO, CPF/CNPJ nº 
75524503634, 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) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao 
endereço do Cartório Campina Verde, Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 38270-000, 
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$ 23.777,30, em 23/06/2021, 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 
844440671100-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 18218, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Campina Verde . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Campina Verde. 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
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. Campina Verde, 24 de Junho de 2021

Igar José Alves Júnior
Oficial de Registro

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº  9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JAIME ALVES ROLIM, CPF/CNPJ nº 27315436634, TEREZINHA 
ALVES RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 07690957633, 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) CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, 
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 305.426,15, em 22/06/2021, 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 144440746198-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 104930, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° 
Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresenta-
do ao Cartório Uberlândia - 2° 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Uberlândia, 23 de Junho de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

Cartório Campina Verde
Endereço: Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 38270-000

Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

COMARCA DE CAMPINA VERDE - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Campina Verde, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, FABIANO OLIVEIRA SILVA, CPF/CNPJ nº 01196487685, FLAVIANA 
ELINE SOUSA SILVA, CPF/CNPJ nº 05161996684, 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) CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório Campina Verde, Rua 20, 840, Cartório, Centro, 
Campina Verde, MG - 38270-000, 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$ 6.493,71, em 28/05/2021, 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 155552424743-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 17782, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Campina Verde . Na 
hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao 
Cartório Campina Verde. 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Campina Verde, 24 de Junho de 2021
Igar José Alves Júnior

Oficial de Registro

Cartório Prata
Endereço: RUA RAUL SOARES, 600, cx postal 94, Centro, Prata, MG - 38140-000

Horário de atendimento: de segunda a sexta das 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

COMARCA DE PRATA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Prata, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar o(a) 
devedor(a) fiduciante, JOSMAR DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 05176779544, 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) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório Prata, RUA RAUL 
SOARES, 600, cx postal 94, Centro, Prata, MG - 38140-000, 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$ 18.146,00, em 10/06/2021, 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 844441140322-3 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 13985, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Prata . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser 
apresentado ao Cartório Prata. 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Prata, 28 de Junho de 2021
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão

Oficial de Registro

Cartório Prata
Endereço: RUA RAUL SOARES, 600, cx postal 94, Centro, Prata, MG - 38140-000

Horário de atendimento: de segunda a sexta das 9:00 as 12:00 e das 13:00 as 17:00
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE

COMARCA DE PRATA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Prata, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar o(a) 
devedor(a) fiduciante, SEBASTIAO HENRIQUE TIAGO ROCHA, CPF/CNPJ nº 05733476621, 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) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
Prata, RUA RAUL SOARES, 600, cx postal 94, Centro, Prata, MG - 38140-000, no horário de atendimen-
to, 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$ 48.752,72, em 27/06/2021, 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 844440510852-5 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 14419, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Prata . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Prata. 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 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 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.

Prata, 28 de Junho de 2021
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão

Oficial de Registro
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