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 A A empresa Zukerman Lei-
lões listou os imóveis mais 
caros já leiloados pela plata-
forma nos últimos anos no 
Brasil. Segundo o levanta-
mento, as propriedades fo-
ram arrematadas por valores 
entre R$ 90 milhões e R$ 9,5 
milhões. 

Dentre as mais caras, a 
propriedade arrematada pelo 
menor valor foi um prédio 
industrial no bairro Gleba Pa-
trimônio, na cidade de Ara-
pongas, no Paraná. O leilão 
ocorreu em 2014 e o imóvel 
possuía uma área maior que 
16 mil m².

Segundo a Zukerman, o 
prédio foi adquirido por R$ 
9,5 milhões e foi vendido por 
meio de um leilão extrajudi-
cial, ou seja, não participava 
de nenhum processo judicial 
ou ação de desocupação. 

Em uma lista com seis 
propriedades, o quinto lugar 
é de um apartamento duplex 
com cobertura no bairro Jar-
dim Paulista, em São Paulo. 
Com área útil de 825 m², cin-
co dormitórios, cinco suítes, 
sete vagas de garagem e dois 
depósitos, o imóvel recebeu 
12 lances e foi arrematado 
por R$ 11,2 milhões. O prédio do Jockey Clube de SP foi leiloado em 2013; o bem foi arrematado por uma única pessoa
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Seis imóveis mais caros já leiloados 
BRASIL. Segundo levantamento da Zukerman, propriedades foram arrematadas por valores entre R$ 90 milhões e R$ 9,5 milhões

Na quarta posição está um 
imóvel comercial, no Rio de 
Janeiro, por R$ 13,8 milhões. 
A propriedade recebeu 23 
lances e a alta disputa se deu 
porque o imóvel era conside-
rado uma grande oportuni-
dade de investimento, visto 
que, na época, estava alugado 
por R$ 139 mil. O imóvel esta-
va localizado na Freguesia da 
Candelária. 

Dando início ao top 3, 
está um edifício comercial, 
em Curitiba, capital do Pa-
raná. Arrematado por R$ 20 
milhões, o prédio ficava no 
bairro Trevo do Atuba e pos-
suía uma área útil maior que 
60 mil m². O leilão aconte-
ceu em 2016 e houve um 
ágio de R$ 5 milhões, já que 
o lance inicial era de R$ 15 
milhões. 

No segundo lugar, está 
um terreno no ABC paulista, 
em São Bernardo do Cam-
po. A propriedade, localizada 
no bairro de  Rudge Ramos, 
possuía aproximadamente 
23.600 m². O imóvel já pos-
suía benfeitorias (um prédio 
e galpões). O terreno foi ar-
rematado por R$ 29 milhões.

Ocupando o primeiro lu-
gar do ranking está um imó-

vel, que foi adquirido por R$ 
90 milhões. Trata-se do pré-
dio do Jockey Clube de São 
Paulo, que foi leiloado em 
2013 de maneira extrajudi-
cial. De acordo com a Zuker-
man, o bem estava dividi-
do em vários lotes, mas foi 
arrematado por uma única 
pessoa. 

Segundo o diretor da Zu-
kerman Leilões, André Zu-
kerman, imóveis com gran-
de valor de mercado podem 
ser vendidos mais facilmen-
te por meio de leilões, vis-
to que, assim, o vendedor 
foge das especulações do 
mercado.
(Gladys Magalhães)

 A Depois de realizar diversos 
leilões nas primeiras semanas 
do mês, o banco Santander co-
loca à venda mais 130 imóveis 
nos dias 13 e 23 de abril. Os 
pregões serão realizados pela 
Biasi Leilões (www.biasileiloes.
com.br) e haverá salas, prédios 
comerciais, terrenos, fazendas, 
casas e apartamentos com até 
50% de desconto.

Há imóveis em São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Rio Grande do Sul, Paraná, 
Santa Catarina, Goiás, Amazo-
nas, Pernambuco, Ceará, Mara-

Santander leva 
mais 130 imóveis 
a leilão em abril

Em São Paulo, no dia 23, vai a leilão um apartamento de 40 m²
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nhão, Bahia, Pará e no Distrito 
Federal.

Entre os lotes, vale desta-
car uma sala comercial deso-
cupada, de 295 m², localizada 
em Pinheiros, na capital paulis-
ta. A propriedade possui lance 
inicial de R$ 1,3 milhão. Ainda 
em São Paulo, no dia 23, vai a 
leilão um apartamento de 40 
m², desocupado, no  Itaim Bibi. 
O imóvel pode ser arrematado 
a partir de R$ 290 mil.

Já em Jaboatão dos Guara-
rapes, em Pernambuco, é pos-
sível adquirir um apartamento 

Descontos chegam a 50% e há salas, prédios, 
terrenos, fazendas, casas e apartamentos

de 62 m², no bairro de Piedade, 
por R$ 173 mil. O montante é 
quase metade do valor de ava-
liação, que foi de R$ 344 mil.

“Por mais que possa existir 
uma crise imobiliária futura, 
considerando o desconto que 
se encontra nos leilões, o com-
prador certamente não terá 
prejuízo”, explica o leiloeiro da 
Biasi Leilões, Eduardo Cosen-
tino. Para ele, este é um bom 

momento para quem quer in-
vestir em opções menos arris-
cadas. 

Os interessados nos leilões 
precisam realizar um cadastro 
e habilitação no site da Biasi 
Leilões. O pagamento do imó-
vel arrematado pode ser feito 
por meio de financiamento de 
até 420 meses e os débitos de 
IPTU e condomínio serão qui-
tados pelo vendedor. (GM)

 A A exemplo de outros es-
portistas, o tetracampeão 
mundial de boxe Acelino 
Popó Freitas entrou na luta 
contra o coronavírus. Em sua 
conta no Instagram, Popó co-
locou em leilão o cinturão da 
Associação Mundial de Boxe, 
categoria superpenas, que ga-
nhou em 2002 na luta contra 
o cubano Joel Casamayor.

“É com muito carinho que 
eu estou fazendo o leilão des-
te cinturão para pessoas que 
têm boa condição financei-
ra. Para a gente poder com-
prar mais cestas básicas. Con-
to com sua ajuda. Não é para 
mim. É para todos”, disse o 
ex-boxeador no vídeo no qual 
anunciou o leilão. 

O leilão do cinturão se 
iniciou no dia 4 com o valor 
de R$ 20 mil e até a última 

Tetracampeão Popó leiloa cinturão para 
ajudar na luta contra o coronavírus

O leilão do 
cinturão se iniciou 
com o valor de 
R$ 20 mil e até a 
última quinta-
feira (9) já havia 
recebido lances na 
casa dos R$ 42 mil. 
As ofertas podem 
ser feitas até o 
domingo (12) 

Tetracampeão Popó conquistou o cinturão na categoria superpenas em janeiro de 2002
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quinta-feira (9) já havia re-
cebido lances de R$ 42 mil. 
As ofertas podem ser feitas 
até o domingo (12) na pági-
na de Popó no Instagram (@
popofreitas), onde milhares 
de fãs se manifestaram para 
parabenizar a atitude do te-
tracampeão.  “Campeão do 
povo! Ídolo dentro e fora do 
ringue”, disse um. “Se eu ti-
vesse dinheiro, arrematava e 
devolvia para você. É merece-
dor!”, escreveu outa.

O dinheiro arrecadado 
será usado na compra de ces-
tas básicas para a população 
mais carente de Salvador, 
onde o ex-atleta mora. Segun-
do a Agência Brasil, desde o 
início da pandemia, Popó tem 
participado de várias ações 
solidárias. “Tenham certeza 
que é a minha obrigação. Pe-
las noites perdidas por vocês, 
pelos ingressos comprados 
para acompanhar as minhas 
lutas. Eu sei que não é mui-
to. Mas espero que esse pou-
co que eu estou fazendo seja 
muito para alguém”, disse o 

lutador.
Até a última quinta-feira 

(9), todos os estados brasilei-
ros já haviam registrados ca-
sos de coronavírus (Covid-19), 
sendo que o número de in-
fectados ultrapassava 16 mil, 
segundo boletim divulgado 
pelo Ministério da Saúde. Em 
24 horas, foram mais de 2.200 
novas confirmações e o nú-
mero de óitos ultrapassava 
800. (GM)

Ocupando o 
primeiro lugar 
do ranking está 
um imóvel, que 
foi adquirido por 
R$ 90 milhões; o 
prédio do Jockey 
Clube de São 
Paulo

ALEXANDRE TRAVASSOS - LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 951

• 16/04/2020 a partir das 10h30 - Imóveis: Casas e Apartamentos em SP. • 22/04/2020 a partir 

das 12h - Móveis, Utensílios e Eletros: Armários, Cadeiras, Cama/Mesa/Banho, Eletros, Enfeites, 
Etc. • 22/04/2020 a partir das 14h - Desativação de Restaurante: Balcões, Pias, Bebedouros, 
Luminárias, Mesas, Cadeiras, Poltronas, Etc. • 22/04/2020 a partir das 15h - Móveis e Enfeites: 
Sofás, Mesas, Poltronas, Cadeiras, Armários, Racks, Banquetas, Etc. • 22/04/2020 a partir das 

16h - Informática, Eletros e Telefonia: Impressoras, CPUs, Servidores, Switches, Projetores, 
Filmadoras, Celulares, Etc. • 23/04/2020 a partir das 17h - Troca de Showroom: Armário, Camas, 
Nichos, Etc.

Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º andar - São Paulo/SP, 04571-010 | Tel.: (11) 3296-7555 

WWW.SOLD.COM.BR | Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. 

O arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESUMO DO EDITAL DE LEILÃO
O Credor Fiduciário BANCO VOTORANTIM S/A (CNPJ. 59.588.111/0001-03), com sede na cidade de São 
Paulo, nos termos da Cédula de Crédito Bancária com Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária, 

o qual figura como Fiduciantes PERCY GARBELLINI (CPF. 015.068.468-15), ETHEL BULGARELLI GARBELLINI 
(CPF.167.093.098-00), ERIKA BULGARELLI GARBELLINI KAMENSEK (CPF. 164.010.048-27), FERNANDO PEREIRA 
KAMENSEK (CPF. 138.769.468-59) e AUBA AUTOMÓVEIS BATATAIS LTDA (CNPJ. 44.955.635/0001-12, por meio do 
Leiloeiro Oficial Renan Augusto Fernandes Guimarães – Jucesp nº 1.113, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que realizará o Leilão Público do tipo Maior Lance e Oferta de forma ON-LINE (via Internet), através da gestora 
STARTUP LEILÕES. Os interessados poderão participar, virtualmente, através do endereço eletrônico: www.startuplei-
loes.com.br, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, em PRIMEIRO LEILÃO, Abertura dia 13/04/2020 
ás 13hs e com encerramento dia 28/04/2020 as 13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 852.000,00, do imóvel 
abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do Credor Fiduciário. Caso não haja licitantes no 1º leilão, fica 
desde já designado o SEGUNDO LEILÃO, Abertura dia 28/04/2020 ás 13hs e com encerramento dia 13/05/2020 as 
13hs, com lance mínimo igual ou superior a R$ 1.824.018,67. BEM A SER PRACEADO: Matrícula 8.644 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Batatais – SP. IMÓVEL: “Um lote de terras, sem benfeitorias, situado neste município e Comarca 
de Batatais, no loteamento denominado “Cachoeira dos Cayapós”, consistente do lote nº 1 da quadra D, com 5.000 metros 
quadrados de terreno.  Localização do bem: Avenida Heitor Arantes Neto nº 210 – Chácaras Cachoeira dos Cayapós – 
Batatais / SP. Maiores informações e cópia do edital poderão ser obtidas no escritório da STARTUP LEILÕES, situado na 
Rua Afonso Celso nº 312 – Vila Mariana – São Paulo / SP, telefone: (11) 5594-5888, e-mail: contato@startupleiloes.com.br 

W W W. S TA R T U P L E I L O E S . C O M . B R

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ONLINE - Art. 887, § 3º/CPC: EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat 
- Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 1ª Vara Cível do Fórum de Itaquera - Comarca de São Paulo/SP. Processo: nº 
0045866-64.2010.8.26.0007. Executados: MIGUEL ÂNGELO CASTILHO e outros. Terreno situado à Rua Piraci-
caba, constituído pelo lote de nº 12 da quadra de nº 21, em Paraisópolis, no 13º Subdistrito, Butantã. Contribuinte 
nº 170.159.0019-9. Descrição completa na Matrícula nº 136.660 do 18º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 497.742,41 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 248.871,20 (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 22/04/2020, às 14h40min, e termina em 27/04/2020, às 14h40min e; 2ª Praça 
começa em 27/04/2020, às 14h41min, e termina em 18/05/2020, às 14h40min.  Ficam os executado(s) MIGUEL 
ÂNGELO CASTILHO, os terceiros interessados FABIANA PINHEIRO BORGES, RAUL GARCIA ORDIALES, PI-
LAR MARTINEZ AGUELLES, o credor trabalhista MESSIAS RANGEL, seu cônjuge, se casado(a) for, e demais 
interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal.
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WWW.BVLEILOES.COM.BR

EDITAL DE INTIMAÇÃO E PRAÇA 2ª VARA CÍVEL DO FORO DE ITAPETININGA / 
SP. Edital de 1ª e 2ª Praça dos bens imóveis abaixo descritos, para conhecimento 
de eventuais interessados na lide e INTIMAÇÃO dos executados CARMEM LUCIA 
ALVES DE BARROS TAVARES (CPF: 101.473.188-74) e DORIAN JOSÉ DE BAR-
ROS TAVARES (CPF: 047.157.658-10), extraída dos autos da AÇÃO DE CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO, promovida por MARIA ROSA 

CUNHA MARCELO (CPF: 269.909.298-39), MARIANA CUNHA MARCELO (CPF: 351.492.418-06) e RODRIGO 
CUNHA MARCELO (CPF: 213.021.348-09). Processo nº 0016281-10.2017.8.26.0269. O DR. APARECIDO CESAR 
MACHADO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro de Itapetininga / SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto 
este edital vierem ou dele conhecimento tiver e interessar possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e pará-
grafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do TJ/SP, através da empresa gestora BV LEILÕES (www.
bvleiloes.com.br), portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação em 1ª Praça com início 
no dia 13/04/2020 às 14h00 horas e com término no dia 16/04/2020 às 14:00 horas, entregando a quem mais der 
valor igual ou superior ao da avaliação, e não havendo licitante, fica desde já designado a 2ª Praça com início no 
dia 16/04/2020 às 14:00 horas e com término no dia 06/05/2020 às 14:00 horas, onde será aceito lance de 70% 
do valor atualizado da avaliação, conforme Art. 885. O juiz da execução estabelecerá o preço mínimo, as condições 
de pagamento que poderão ser prestadas pelo arrematante. BEM: LOTE 1 – MATRÍCULA 44.292 DO CATÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAPETININGA – Imóvel: O prédio sob nº 688, da Rua Dr. Cerqueira César, situado na 
cidade de Sarapuí, constituído de casa de morada e respectivo terreno, com as divisas e confrontações seguintes: pela 
frente, em dez (10,00) metros, divide com a Rua Dr. Cerqueira César; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, 
segue a partir da frente vinte (20,00)metros, faz canto à direita em sete (7) metros e dez (10) centímetros, dividindo, 
nessas duas extensões com Antonio Ayres da Silva, faz canto à esquerda e segue em sete (7) metros e oitenta (80) 
centímetros, dividindo com Aristides de Souza; do lado oposto a este, esquerdo, em vinte e sete (27) metros e oitenta 
(80) centímetros, divide com a Rua Joaquim Constância, para a qual faz esquina; e, nos fundos, em dezessete (17) 
metros e dez (10) centímetros, divide com José Antonio de Oliveira, encerrando a área de trezentos e trinta e três (333) 
metros quadrados e trinta e oito (38) centímetros. Contribuinte n° 12.20.026.01.4. AVALIAÇÃO: R$ 483.833,33 (no-
vembro/2019). ÔNUS: Consta na referida matrícula conforme R.4 – HIPOTECA JUDICIAL, para garantia da do direito 
de preferência nos autos do processo nº 1003951- 66.2014.8.26.0269. AV.5 – PENHORA EXEQUENDA. AV.6 – INDIS-
PONIBILIDADE DE BENS,  oriunda da ação de execução fiscal, processo nº 0012536-95.2012.8.26.0269. Consta junto 
a Prefeitura Municipal de Sarapuí débitos de IPTU no valor de R$ 6.194,57 (novembro/2019). Não contam nos autos 
haver recurso ou causa pendente de julgamento. LOTE 2 – MATRÍCULA 76.193 DO CATÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE ITAPETININGA – Direitos Aquisitivos do Contrato de Compra e Venda do Imóvel: Um terreno com frente 
para a Rua Alferes Joaquim Constância, na cidade de Sarapuí, comarca de Itapetininga, medindo onze (11) metros 
e trinta e sete (37) centímetros de frente; vinte e sete (27) metros e trinta (30) centímetros do lado esquerdo; vinte e 
cinco (25) metros e sessenta (60) centímetros do lado direito; e onze (11) metros e trinta e sete (37) centímetros nos 
fundos, dividindo do lado esquerdo com propriedade de Roque Anastácio; pelo lado direito, com propriedade de Anto-
nio Felipe Antunes e pelos fundos, com propriedade de Benedito Manoel dos Santos. Contribuinte nº 12.20.001.01.1 
AVALIAÇÃO: R$ 135.000,00 (novembro/2019). ÔNUS: Consta na referida matrícula conforme AV.5 – PENHORA EXE-
QUENDA. Consta junto a Prefeitura Municipal de Sarapuí débitos de IPTU no valor de R$ 3.307,82 (novembro/2019). 
Não contam nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Os bens serão vendidos no estado de 
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 
antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM – No 
segundo pregão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% do valor atualizado da avaliação judicial. 
PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o pagamento à vista ou parcelado. COMISSÃO: 
A comissão devida ao Gestor será de 5% sobre o valor da arrematação. Ficam os EXECUTADOS, na pessoa de seu 
representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se o executado for revel e não tiver 
advogado constituído, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, não sendo ele encontrado no endereço 
constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio edital de leilão, que estará disponibilizado 
em nosso site www.bvleiloes.com.br. Com todas informações pertinentes conforme (Art. 887, § 2º). Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. DR. APARECIDO CESAR MACHADO Juiz de Direito

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL – 323/2020 
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA de bem imóvel e de intimação de PÃES E DOCES BAMBINELA 
PANIFICADORA LTDA. – CNPJ n° 03.395.708/0001-87, MANUEL ALUIZIO LIMA – CPF n° 
021.993.168-23 e ROSANA STERING DO NASCIMENTO LIMA – CPF n° 085.422.208-11 e 
demais interessados. O MM. Juiz de Direito ANTONIO MANSSUR FILHO da 02ª VARA CÍVEL 
DO FORO DO TATUAPÉ DA COMARCA DE SÃO PAULO, na forma da lei, FAZ SABER, aos 

que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos 
da ação de despejo cumulada com cobrança de alugueres ajuizada por MFL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA. em face de PÃES E DOCES BAMBINELA PANIFICADORA LTDA., MANUEL ALUIZIO LIMA e ROSANA STE-
RING DO NASCIMENTO LIMA - Processo 0006044-94.2012.8.26.0008 e que foi designada a venda do bem descrito 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: Com fulcro nos artigos 879 e seguintes do CPC e regulamentado pelo 
Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do ALEXANDRIDIS LEILÕES (www.alexandridisleiloes.com.br) portal de leilões 
on-line, levará a público pregão de venda e arrematação na 1ª Praça com início no dia 14 de abril de 2.020, às 14h30, 
e com término no dia 17 de abril de 2.020, às 14h30, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da 
avaliação, ficando desde já designado para a 2ª Praça com início no dia 17 de abril de 2.020, às 14h30 e com término 
no dia 13 maio de 2.020, às 14h30, caso não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem será entregue a quem 
mais der, não sendo aceito lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (artigo 891 do CPC e decisão 
de fls. 468/469), o bem imóvel abaixo descrito conforme condições de venda constantes do presente edital. BEM IMÓ-
VEL: UM TERRENO, situado na Rua Itaú de Minas, parte do lote 13 da quadra 49-B, da Vila Paulistano, - (designado no 
projeto de desdobro como lote 13-B), no Distrito de São Miguel Paulista, medindo 5,00m de frente para a referida rua, por 
27,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, encerrando a área de 
135,00m2, confinando pelo lado direito, visto de fora com os lotes 14, 15 e 16, pelo lado esquerdo com o lote 13-A do 
projeto de desdobro, e nos fundos com parte do lote 12. Matrícula 121.375 do 12° Registro de Imóveis de São Paulo. 
Contribuinte 112.744.0022-7. AVALIAÇÃO: R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) – válido para 
maio/2015, que será atualizado pelos índices adotados pelo TJSP até a data do praceamento. ÔNUS E GRAVAMES: 1. 
Conforme consulta realizada em 22/01/2020 junto ao site da Prefeitura de São Paulo consta débitos de IPTU – Imposto 
Predial e Territorial Urbano dos anos de 2005, 2015 e 2017 no valor de R$ 5.046,96 (cinco mil e quarenta e seis reais e 
noventa e seis centavos), para o ano de 2020 o lançamento de IPTU é de R$ 264,91 (duzentos e sessenta e quatro reais 
e noventa e um centavos), sendo que a primeira prestação tem vencimento para o dia 10/02/2020 no valor de R$ 27,31 
(vinte e sete reais e trinta e um centavos); 2. Nos termos do recurso de apelação n° 1006456-03.2015.8.26.0008 foi deci-
dido que o imóvel pode ser objeto de penhora por força da hipótese autorizada pelo artigo 3°, inciso VII, da Lei n° 8.009/90 
e respaldada pelo entendimento adotado pelo STJ no recurso repetitivo REsp n° 1.363.368/MS julgado em 08/10/2015 e 
transitado em julgado em 03/11/2015; 3. A Exequente informa que o débito atualizado em 20 janeiro de 2.020 é no valor 
de R$ 431.883,15 (quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze centavos); 4. De acordo com 
a r. decisão de fls. 468/469 restou decidido que: Tendo em vista que o credor não optou pela adjudicação, ele poderá 
participar das hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, 
até o valor atualizado do débito, depositando, contudo, o valor excedente, no prazo do artigo 19 do Provimento CSM nº 
1625/2009, devendo pagar o valor da comissão do leiloeiro, que não será considerada despesa processual para fins de 
ressarcimento; 5. De acordo com o laudo de avaliação de fls. 277/319 o imóvel está localizado na Rua Itaú de Minas, n° 
48, Parque Paulistano, São Paulo/SP. DA VERIFICAÇÃO DOS DIREITOS OBJETO DO LEILÃO - Constitui ônus dos 
interessados em participar da hasta pública examinar o processo nº 0006044-94.2012.8.26.0008 da 02ª Vara Cível do 
Foro do Tatuapé da Comarca de São Paulo/SP bem como o bem móvel antes da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA: 
Todas as regras e condições da Praça estão disponíveis no Portal www.alexandridisleiloes.com.br. DOS LANCES – Os 
interessados deverão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta. Os lances poderão ser ofertados 
pela Internet, através do Portal www.alexandridisleiloes.com.br. O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LI-
NE”, sendo que os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.alexandridisleiloes.com.
br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido 
sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qual-
quer outra forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo lance a menos de três minutos 
para o encerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por 
mais três minutos, a cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3 minutos em 
que não sobrevier nenhum lance após o último ofertado. CONDUTOR DA PRAÇA: O leilão será realizado pelo leiloeiro 
oficial GEORGIOS ALEXANDRIDIS, inscrito na JUCESP nº 914. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrema-
tante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) e 
deverá ser depositada em juízo através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A. 
cuja guia será emitida pelo sistema. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel 
arrematado, deduzido o valor da caução ofertada, se o caso, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o encerra-
mento da praça, através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A., cuja guia será 
emitida pelo sistema, sob pena de se desfazer a arrematação. Nos termos do artigo 895 do novo Estatuto de Processo 
Civil, com relação à viabilidade de oferta de lance em prestação, o interessado deverá ofertar proposta em valor da 
avaliação (para o caso do primeiro leilão) ou não inferior ao percentual acima determinado (para a hipótese do segundo 
leilão). A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos menos vinte e cinco por cento do lance 
à vista e o saldo em até 30 (trinta) prestações, desde que ofertada caução idônea (bem móvel) ou por meio de hipoteca 
do próprio bem imóvel. Deve ser indicado o prazo, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento de 
saldo. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimpli-
da com as parcelas vincendas, sem prejuízo de pedido do credor de resolução da arrematação (artigo 895, §5°, do Esta-
tuto Processual Civil). A apresentação de proposta não suspende o leilão. A proposta de pagamento de lance a vista 
sempre prevalecerá sobre aquelas de valores parcelados. Havendo mais de uma proposta, deverão ser enviadas ao 
magistrado que analisará a preferência (artigo 895, §8°, do Estatuto Processual Civil). Nos moldes do art. 20 do Prov. 
1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a efetiva comprovação do pagamen-
to integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 do 
Provimento. As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações introdu-
zidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o Provimento CSM nº 1.625/09, do 
TJSP e o caput do artigo 335, do CP. DA VISITAÇÃO – Os interessados em visitar o bem, deverão munidos de cópia do 
edital do leilão e documento de identificação pessoal agendar visita diretamente com os ocupantes do imóvel. Em caso 
de recusa do fiel depositário ou dos ocupantes, o interessado deverá comunicar ao Juízo da alienação, que adotará as 
sanções cabíveis. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena 
de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. Constitui ônus dos interessados em participar da praça examinar o bem antes 
da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara onde estiver ocorrendo à ação, ou no 
escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Paraupava, n° 301, Belenzinho, São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 
3241-0179 e e-mail: contato@alexandridisleiloes.com.br. Ficam os coproprietários PÃES E DOCES BAMBINELA PANI-
FICADORA LTDA. – CNPJ n° 03.395.708/0001-87, MANUEL ALUIZIO LIMA – CPF n° 021.993.168-23 e ROSANA 
STERING DO NASCIMENTO LIMA – CPF n° 085.422.208-11, EVENTUAIS OCUPANTES DO IMÓVEL, assim como 
também a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. 
Os arrematantes arcarão com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débi-
tos fiscais e tributários (artigo 130, parágrafo único, do CTN). A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado 
em que os bens se encontram, sem garantias, competindo ao interessado aferir suas condições, sendo que todos os atos 
atinentes à transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrema-
tante, junto ao MM. Juiz da causa. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, 
remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 24, do Prov. CSM 1.625/2009). Será o presen-
te edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. ANTONIO MANSSUR FILHO Juiz de Direito.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL - 360/2020
EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA de bem imóvel e de intimação dos executados DIRCEU RAMOS – 
CPF nº 529.382.048-68, SELMA SIMÕES RAMOS – CPF nº 245.617.658-83 e demais interes-
sados. O MM. Juiz de Direito MARCOS ROBERTO DE SOUZA BERNICCHI da 05ª VARA CÍ-
VEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO, na forma da lei, FAZ SABER, aos 
que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 

processam-se os autos da ação ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBRA contra DIRCEU RAMOS - Processo nº 
1051978- 34.2016.8.26.0100 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: Com fulcro nos artigos 879 e seguintes do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do 
ALEXANDRIDIS LEILÕES (www.alexandridisleiloes.com.br) portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e 
arrematação na 1ª Praça com início no dia 14 de abril de 2.020, às 16h30, e com término no dia 17 de abril de 2.020, 
às 16h30, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, ficando desde já designado para a 2ª 
Praça com início no dia 17 de abril de 2.020, às 16h30, e com término no dia 14 de maio de 2.020, às 16h30, caso 
não haja licitantes na 1ª praça, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance inferior a 
50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (artigo 891, parágrafo único, do CPC), o imóvel abaixo descrito conforme 
condições de venda constantes do presente edital. BEM IMÓVEL – APARTAMENTO nº 41, no 4º andar do EDIFÍCIO 
LIBRA, situado à rua Santa Isabel, nº 57 no 7º Subdistrito-Consolação possui a área útil de 48,0750ms²., área comum 
de 10,2598ms², e a área total de 58,3348ms²., correspondendo-lhe a fração ideal de 1,1932% no terreno. Contribuinte nº 
007.060.0847-2. MATRÍCULA DO IMÓVEL Nº 30.880, DO 05º REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO. Endereço: 
Apartamento nº 41, localizado no 4º andar do Condomínio Edifício Libra, situado na Rua Santa Isabel, nº 57, Vila Buarque, 
7º Subdistrito – Consolação, São Paulo - SP. AVALIAÇÃO: R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais) – 
válido para agosto/2018, que será atualizado na data do leilão conforme Tabela DEPRE – Tabela Prática para Cálculo 
de Atualização Monetária dos Débitos judiciais do TJ/SP. ÔNUS E GRAVAMES: 1. De acordo com a R.2/30.880, consta 
HIPOTECA do imóvel, em favor da LEANDRO DUPRÉ CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ nº 61.488.987/0001-20; 2. De 
acordo com a Av.3/30.880, consta CESSÃO DE CRÉDITO, onde a credora hipotecária LEANDRO DUPRÉ CONSTRU-
ÇÕES LTDA – CNPJ nº 61.488.987/0001-20 cedeu e transferiu à RESIDENCIA COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO 
DE SÃO PAULO – CNPJ nº 61.638.714/0001-14 os direitos e obrigações referentes a hipoteca objeto do R.2 desta matrí-
cula, que foi objeto da cédula hipotecária de Av.4/30.880; 3. De acordo com a Av.5/30.880, consta CESSÃO DE DIREITOS 
CREDITÓRIOS, onde a RESIDENCIA COMPANHIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO DE SÃO PAULO – CNPJ nº 
61.638.714/0001-14 cedeu e transferiu, por endosso, todos os seus direitos creditórios decorrentes da Av.4/30.880 à 
BAMERINDUS S. PAULO CIA. DE CRÉDITO  IMOBILIÁRIO – CNPJ nº 61.673.539/0001-04; 4. De acordo com a 
Av.6/30.880, consta que a mesma Cédula Hipotecária foi endossada pelo favorecido, ao BANCO NACIONAL DA HABILI-
TAÇÃO – BNH, para efeito caução em garantia de refinanciamento; 5. De acordo com a Av.7/30.880, consta PENHORA 
oriunda da presente demanda; 6. De acordo com a Av.8/30.880, consta a notícia do divórcio dos Executados, conforme 
processo nº 0155348-61.2007.8.26.0100 em tramite perante a 01ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central Cível 
de São Paulo; 7. De acordo com a petição de fls. 257/258, o Exequente informa que “existe uma hipoteca em favor da 
extinta instituição financeira Bamerindus São Paulo Cia. de Crédito Imobiliário, cujo sucessor atual é o Banco Bradesco 
S/A.” e também que “constatou-se o endosso da cédula hipotecária para o extinto Banco Nacional da Habitação – BHN, 
cuja sucessora é Caixa Econômica Federal conforme constou no Decreto-Lei nº 2.291, de 21 de novembro de 1986.”, 
requerendo com isso a intimação das duas instituições financeiras acerca da penhora, avaliação e posterior expropriação 
do bem objeto de constrição; 8. Consta às fls. 266/272 manifestação da Caixa Econômica Federal – CNPJ nº 
00.360.305/0001-04, devidamente intimada conforme A.R. de fls. 265; 9. Consta às fls. 305 manifestação do BANCO 
BRADESCO S.A. – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 devidamente intimada conforma A.R. de fls. 273; 10. Conforme consul-
ta, realizada em 23/01/2020, de débitos IPTU/TRSD de dívida ativa realizada junto ao site da Prefeitura Municipal de São 
Paulo consta que não há dívidas inscritas para o contribuinte n° 007.060.0847-2, conforme consulta realizada no site da 
Prefeitura Municipal de São Paulo em 23/01/2020 consta a informação que o imóvel é isento de IPTU para o exercício 
atual; 11. De acordo com Planilha de Débitos enviados pelo Condomínio Exequente, o montante de débitos totaliza R$ 
54.799,72 (cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) atualizados até dezembro 
de 2019. DA VERIFICAÇÃO DOS DIREITOS OBJETO DO LEILÃO - Constitui ônus dos interessados em participar da 
hasta pública examinar o processo nº 1051978- 34.2016.8.26.0100 da 05ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA CO-
MARCA DE SÃO PAULO, bem como o imóvel antes da arrematação. CONDIÇÕES DE VENDA: Todas as regras e 
condições da Praça estão disponíveis no Portal www.alexandridisleiloes.com.br DOS LANCES – Os interessados deve-
rão cadastrar-se previamente no portal para que participem da hasta. Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.alexandridisleiloes.com.br. O presente Leilão será efetuado na modalidade “ON-LINE”, sendo que 
os lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.alexandridisleiloes.com.br e imediata-
mente divulgados on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no 
qual os lanços sejam remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra 
forma de intervenção humana na coleta e no registro dos lanços. Sobrevindo lance a menos de três minutos para o en-
cerramento do horário do leilão acima referido, o sistema prorrogará automaticamente e sucessivamente por mais três 
minutos, a cada novo lance, dando-se igualdade de condições aos licitantes, fechando-se após 3 minutos em que não 
sobrevier nenhum lance após o último ofertado. CONDUTOR DA PRAÇA: O leilão será realizado pelo leiloeiro oficial 
GEORGIOS ALEXANDRIDIS, inscrito na JUCESP nº 914.  DA COMISSÃO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante 
deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da arrema-
tação. Esta comissão não está incluída no valor do lanço vencedor (artigo 17 do Provimento CSM nº 1625/2009) e deve-
rá ser depositada em juízo através de depósito judicial em favor do Juízo responsável junto ao Banco do Brasil S.A. cuja 
guia será emitida pelo sistema. Os lanços e dizeres inseridos na sessão on line correrão exclusivamente por conta e risco 
do usuário (artigo 279 das Normas Judiciais da E. Corregedoria Geral de Justiça). DO PAGAMENTO - O arrematante 
deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel arrematado, deduzido o valor da caução ofertada, se o caso, no prazo de 
até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça, através de depósito judicial em favor do Juízo responsável 
junto ao Banco do Brasil S.A., cuja guia será emitida pelo sistema, sob pena de se desfazer a arrematação. Nos termos 
do artigo 895 do novo Estatuto de Processo Civil, com relação à viabilidade de oferta de lance em prestação, o interes-
sado deverá ofertar proposta em valor da avaliação (para o caso do primeiro leilão) ou não inferior ao percentual acima 
determinado (para a hipótese do segundo leilão). A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelos 
menos vinte e cinco por cento do lance à vista e o saldo em até 30 (trinta) prestações, desde que ofertada caução idônea 
(bem móvel) ou por meio de hipoteca do próprio bem imóvel. Deve ser indicado o prazo, o indexador de correção mone-
tária e as condições de pagamento de saldo. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, sem prejuízo de pedido do credor de resolução 
da arrematação (artigo 895, §5°, do Estatuto Processual Civil). A apresentação de proposta não suspende o leilão. A 
proposta de pagamento de lance a vista sempre prevalecerá sobre aquelas de valores parcelados. Havendo mais de uma 
proposta, deverão ser enviadas ao magistrado que analisará a preferência (artigo 895, §8°, do Estatuto Processual Civil). 
Nos moldes do art. 20 do Prov. 1625/2009, o auto de arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito após a 
efetiva comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, apli-
car-se-á o disposto no artigo 21 do Provimento. As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 
21.981/32, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427/33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 
Provimento CSM nº 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, do CP. DA VISITAÇÃO – Os interessados em visitar o 
bem, deverão munidos de cópia do edital do leilão e documento de identificação pessoal agendar visita diretamente com 
os ocupantes do imóvel. Em caso de recusa do fiel depositário ou dos ocupantes, o interessado deverá comunicar ao 
Juízo da alienação, que adotará as sanções cabíveis. É vedado aos Senhores Depositários criar embaraços à visitação 
dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77, inciso IV, do CPC. Constitui ônus dos interessados em parti-
cipar da praça examinar o bem antes da arrematação. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante a Vara 
onde estiver ocorrendo à ação, ou no escritório do leiloeiro oficial, localizado na Rua Paraupava, nº 301,  Belenzinho, São 
Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3241-0179 ou (11) 98264-4222 e e-mail: contato@alexandridisleiloes.com.br. Ficam 
intimados da penhora, avaliação e praceamento do bem nos termos do presente edital DIRCEU RAMOS – CPF nº 
529.382.048-68, SELMA SIMÕES RAMOS – CPF nº 245.617.658-83, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LIBRA – CNPJ nº 
64.182.892/0001-71, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CNPJ nº 00.360.305/0001-04 na figura credora hipotecária, 
BANCO BRADESCO S.A. – CNPJ nº 60.746.948/0001-12 na figura credora hipotecária, EVENTUAIS OCUPANTES DO 
IMÓVEL, bem como a PREFEITURA DE SÃO PAULO e eventuais interessados, INTIMADOS das designações supra, 
caso não sejam localizados para a intimação pessoal, sendo que a publicação deste edital supre eventual insucesso das 
notificações pessoais e dos respectivos patronos. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. 
Eventuais débitos fiscais e tributários ficarão sub-rogados no produto da arrematação, nos termos do artigo 130, parágra-
fo único, do Código Tributário Nacional, bem como os débitos de condomínio (pela natureza propter rem), nos termos do 
artigo 908, §1°, do Código de Processo Civil. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado em que os bens 
se encontram, sem garantias, competindo ao interessado aferir suas condições, sendo que todos os atos atinentes à 
transferência de propriedade, baixa de gravames e imissão na posse serão de responsabilidade do arrematante, junto ao 
MM. Juiz da causa. Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, 
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 24, do Prov. CSM 1.625/2009). Os bens serão vendidos 
no estado em que se encontram, sem garantias, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das 
datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 258 das Normas Judiciais da E. Corregedoria Geral de 
Justiça). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. MARCOS ROBERTO DE SOUZA BER-
NICCHI Juiz de Direito.

RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL  JUCESP 266
INFORMAÇÕES E CADASTRO:
WWW.MILANLEILOES.COM.BR

15 / Abril 2020 Quarta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP LEILÃO ONLINE

APROX. 110 VEÍCULOS
VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO E DE FROTA

@ milanleiloesfacebook.com/milanleiloes

twitter.com/milanleiloes (11) 3845-5599

24 / Abril 2020 Sexta 9:30h
Rod. Raposo Tavares, Km 20-SP LEILÃO ONLINE

APROX. 100 VEÍCULOS FORD
VEÍCULOS DA FROTA DE SERVIÇO

30ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL / SP
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - Art. 887, § 3º/CPC

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Ofi cial - JUCESP 744. 30ª 
VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. Processo: nº 1061234-
98.2016.8.26.0100. Executados: MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, CRISTIANE MARIA 
SPARVOLI, MARCELO CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, CLAUDIA TONELLI DE OLIVEIRA, 
NOVA GERA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME – LOTE 001 - Apartamento de 76,60m² na 
Casa Verde. Rua Atílio Piff er, nº 705, São Paulo/SP - Contribuinte nº 306.095.0540-5. Descrição 
completa na Matrícula nº 131.608 do 08º CRI de São Paulo /SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
504.087,60 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 302.452,56 (60% do valor de avaliação) (sujeitos à 
atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 27/04/2020 às 10h30min, e termina 
em 30/04/2020 às 10h30min; 2ª Praça começa em 30/04/2020 às 10h31min, e termina em 
20/05/2020 às 10h30min. Ficam os executados MARCUS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA, e 
seu cônjuge CRISTIANE MARIA SPARVOLI, MARCELO CAETANO SILVA DE OLIVEIRA, e seu 
cônjuge CLAUDIA TONELLI DE OLIVEIRA, e NOVA GERA COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME, e 
demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados (as) para 
a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada em 21/05/2018.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 3003-0677 | www.ZUKERMAN.com.br Z U K E R M A N
L  E  I   L  Õ  E  S

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL - Presencial e On-line

02 Lotes de bem móvel e imóveis: �Lote 01 - VEÍCULO VW/GOL I, Gasolina, Vermelho, 
Ano/Modelo 1996/1997, Placa CGX-9127, Chassi nº 9BWZZZ377TP578372. Veículo 
localizado na Av. dos Estados nº 584, Utinga, Santo André/SP. �Lote 02 - Integralidade dos 
bens que compõe o Conjunto Residencial Nova Poá em POÁ/SP, sendo os 75 lotes 
localizados na quadra G. Imóveis dos itens 01 a 33 localizados na Quadra G, Rua Humberto 
Silvani e Imóveis dos itens 34 a 75 localizados na Quadra G, Rua Esperidião Gosson.

Edital na íntegra, lances on-line e fotos no site:

www.lanceja.com.br (11) 4426-5064
Leiloeira Oficial: Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661 

3ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DO FORO CENTRAL DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALÊNCIA DE NOROZAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - PROCESSO Nº 0735371-88.1994.8.26.0100

LOCAL DO LEILÃO: Av. Portugal, nº 141 – Centro – Santo André/SP.
Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. Venda "AD CORPUS" e no estado em que se encontram.

1º LEILÃO: 28/04/2020 - 10h / 2º LEILÃO: 28/04/2020 - 10h30

w

EDITAL DE LEILÃO

DRS Incorporadora SPE 04 Ltda , faz saber que, na qualidade de credora fiduciária, 

promoverá a venda, do imóvel adiante descrito nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º leilão 

a ser realizado em 23/04/2020 às 14 hs, na Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, 4º and.- São 

Paulo/SP Informações: (11) 49509514 ou www.superbid.net e, se necessário, 2º leilão a 

ser realizado em 27/04/2020 às 14 hs, no mesmo endereço. Imóvel: Um terreno urbano 

sem benfeitorias (uso misto- residencial/comercial) constituído do Lote nº 32 da Quadra D 

do Loteamento Residencial e Comercial Oásis localizado na Rua 0- 4 (atual Rua Manuel 

Pereira Francisco) entre a Avenida 0-3(atual Av. Urias Bernardes Coelho) e Avenida 0-1(atual 

Av. Roberto Yoshizumi Ogawa) , quadra complementada pela Rua 0-6 (atual Rua Jorge de 

Melo Fernandes) em Barretos/SP, com área total de 250,00 m². Cadastro Municipal nº 

631040043001. Matricula nº 69.888 do RGI de Barretos/ SP. Imóvel Ocupado. O pagamento 

do valor da arrematação deverá ser efetuado 01 dia útil após o leilão. Valores: 1º Praça - 

R$ 82.862,71 e de 2º Praça - R$ 79.494,36. Pela internet ou fisicamente, no endereço 

declinado acima, em igualdade de condições. E para que chegue ao conhecimento de 

todos e não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de 

Leilão. Leiloeiro Oficial: Paulo Francisco A. Casale Lauro - Jucesp 842.

(11) 3047-9800 | WWW.LUT.COM.BR

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial,
matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que 
realizará um leilão extrajudicial no dia 22/04/2020, a partir 
das 14hs pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, 
presencial na Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar - Vila 
Olímpia - São Paulo/SP, autorizado pela comitente LUT 
GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA, CNPJ nº 
08.399.676/0001-01. 

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro ofi cial, 
matriculado na JUCESP sob o nº 602, assessorado pela 
LUT Gestora de Leilões, torna público que realizará e 
conduzirá um leilão extrajudicial no dia 27/04/2020 às 11h
pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, presencial na 
Rua do Rócio, nº 291 – conjunto 91 – 9º andar, Vila Olímpia, 
São Paulo/SP, devidamente autorizado pela comitente YARA 
BRASIL FERTILIZANTES S/A, CNPJ nº 92.660.604/0001-
82. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail 
atendimento@lut.com.br ou (11) 3047-9800.  

Edital de Leilão

LEILÃO JUDICIAL ONLINE

Edital em Resumo

Apartamento com 160m2 e 03 Vagas .

Vila Andrade - São Paulo/SP

1ªPraça: 22 de abril de 2020 10h30 / 2ª Praça 14 de maio de 2020 10h30

50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO
2ª Vara e Ofício Cível do Foro Regional de Santo Amaro 

Autos nº 0242873-16.2009.8.26.0002 

Executado: Januário Martelli Filho.

BENS: Lote 1 - DIREITOS SOBRE APARTAMENTO nº 51, localizado no 5º pavimento da Torre “G-3”, 
designada EDIFÍCIO STRELITZIA, integrante do empreendimento denominado VILLAGGIO DE 
PANAMBY, situado à Rua Itapaiúna, 1.800, Rua Ribeirão da Prata, Rua Algeciras e Vielas Um e Dois, 
no Bairro Morumbi, 29º Subdistrito Santo Amaro, com área privativa de 160,780m² e área 
comum de 311,966m², na qual se acha incluída a área referente a 03 vagas para a guarda de 
automóveis de passeio em lugares individuais e de uso indeterminado com utilizam de 
manobristas e um depósito no subsolo, perfazendo a área total de 472,746m², correspondendo-
lhe uma fração ideal de 0,9792% no terreno ocupado pela edificação, e uma fração ideal de 
0,0857% no terreno condominial Matrícula nº: 333.434 - do 11º CRI São Paulo SP. Contribuinte 
nº: 301.054.1638-7 em área maior.

Consulte o Edital completo no site www.sold.com.br - Informações (11) 3296-7555

ALEXANDRE TRAVASSOS
Leiloeiro Oficial

JUCESP 951

3ª Vara Cível Foro de Ubatuba
Edital de 1ª e 2ª Praça do Bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na 
lide e INTIMAÇÃO dos requeridos MAURICIO DE OLIVEIRA COSTA (CPF: 224.625.978-91), 
SUELI APARECIDA DE MORAES COSTA (CPF: 014.136.328-23), extraída dos autos da AÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO, requerida por ARNALDO DE OLIVEIRA COS-

TA (CPF: 591.050.978-00), HELOISA COSTA MILTON (CPF: 887.442.958-20), extraída nos autos do processo nº 
0005623-69.2017.8.26.0642. O DR. DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro de 
Ubatuba/SP, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto este edital vierem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa que, com fundamento no artigo 882 do NCPC e parágrafos, regulamentado pelo Provimento CSM 1625/2009 do 
TJ/SP, através da empresa gestora FRANKLIN LEILÕES (www.franklinleiloes.com.br), conduzido pela Leiloeira Ofi cial 
Renata Franklin Simões, JUCESP nº 1.040, portal de leilões on-line, levará a público pregão de venda e arrematação 
com 1ª Praça com início no dia 16/04/2020 às 15:00 horas e com término no dia 20/04/2020 às 15:00 horas, 
entregando-o quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, fi cando desde já designado para a 2ª Praça com 
início no dia 20/04/2020 às 15:01h horas e com término no dia 11/05/2020 às 15:00 horas, caso não haja licitantes 
na 1º Hasta, será aceito lance conforme o Art. 891 do NCPC, Parágrafo único (Considera-se lance vil o preço inferior 
ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fi xado preço mínimo, considera-se vil o preço 
inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação). BEM A SER PRACEADO: TERRENO CONTENDO UMA CASA 
RESIDENCIAL, situado na rua da Usina Velha, esquina com a rua dos Franciscos, no bairro do Perequê-açu, perímetro 
urbano, medindo 10m. de frente para Rua da Usina Velha, por 26m. da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo 
nos fundos 11,50m.,  encerrando a área de 279,50m², confrontando do lado Oeste com a rua dos Franciscos, com a 
qual faz esquina, do lado Leste com propriedade de Manoel Antonio do Prado, e do lado Sul, isto é, pelos fundos com 
propriedade de Amanda Felismina Lopes. Consta no Laudo, Trata-se de uma casa de 120,00m² de área construída, com 
a área total de térreo 279,50m². O imóvel avaliado constitui-se de uma casa residencial térrea de esquina, com 1 vaga de 
garagem coberta, 3 dormitórios, 2 banheiros, uma sala de estar/jantar, uma cozinha, área de serviço externa, nos fundos 
do imóvel há uma edícula com um quarto, banheiro, cozinha. Cadastro Municipal nº 03.087.001-1. Matrícula nº 42.436 
CRI Ubatuba/SP. O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo 
ônus do interessado verifi car suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica. 
ÔNUS: Consta na referida Matrícula Av.05 – Penhora em favor Vanusa Batista dos Santos, expedida nos autos da ação 
de execução, processo n. 1658/2009 pelo 1º Ofi cio Judicial da Comarca de Ubatuba. Av.06 – Penhora em favor Silas 
de Oliveira, expedida nos autos da ação de execução civil, processo n. 00019062020158260642 pelo Juizado Especial 
Cível e Criminal de Foro Central de Ubatuba. Av.07 – Penhora em favor Pousada do Marcão Ltda. Me, expedida nos 
autos da ação de execução civil, processo n. 0003353-82.2011.8.26.0642 pelo Juizado Especial Cível e Criminal de 
Foro Central de Ubatuba. Débitos junto a Prefeitura de Ubatuba no valor R$ 45.292,69, atualizado para (março/2020). 
Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento.  DO VALOR MÍNIMO DA VENDA DO BEM: No 
primeiro pregão, o valor mínimo para venda do bem apregoado será o valor da avaliação judicial que corresponde a R$ 
235.929,54 (janeiro/2019), que será atualizado á época da alienação. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda 
dos bens corresponderá a 50% do valor atualizado da avaliação judicial. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoal-
mente perante a Vara onde tramita a ação, ou no escritório do gestor, localizado na Rua Paracatu nº 309 sala 118 – São 
Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3562-6726 e/ou pelo e-mail: contato@franklinleiloes.com.br. Ficam os EXECU-
TADOS, na pessoa de seu representante legal e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, se os 
executados forem revéis e não tiverem advogados constituídos, não constando dos autos seu endereço atual ou, ainda, 
não sendo ele encontrado no endereço constante do processo, a intimação considerar-se-á feita por meio do próprio 
edital de leilão. Será o edital, afi xado e publicado na forma da lei. DIOGO VOLPE GONÇALVES SOARES Juiz de 
Direito. Edital na integra regras e condições de participações acesse nosso site.

WWW.FRANKLINLEILOES .COM.BR

43ª VARA CÍVEL DA CAPITAL – SP 
EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE PRAÇA JUDI-
CIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 43ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA 
CAPITAL. Processo: nº 1045886-69.2018.8.26.0100. Executados: executado(s) MAURÍCIO GILBERTO DOS SANTOS – 
LOTE 001 - apartamento c/ 168,360ms² de área privativa. Rua Ernesto de Oliveira, nº310, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
039.178.0152-3. Descrição completa na Matrícula nº 81.736 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
1.297.477,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 648.738,50 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 002 
- DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o Um terreno c/ 1.500m² - Guarujá-SP. Rua Victorio Arthur Cavini, nº 576, Guarujá/SP 
- Contribuinte nº 3-0801-005-000. Descrição completa na Matrícula nº 93.622 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 4.308.780,00 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.154.390,00 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). LOTE 003 - Apartamento c/ 374,450m² de Área Privativa - São Paulo/SP. Rua Luís Molina, nº110, São Paulo/SP - 
Contribuinte nº 039.169.0053-6. Descrição completa na Matrícula nº 94.532 do 01ª CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo 
na 1ª praça: R$ 4.189.943,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 2.094.971,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atuali-
zação). LOTE 004 - DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o CONJUNTO COMERCIAL c/ área total de 114,794m² - São 
Paulo/SP. Rua Domingos de Morais, nº2187, São Paulo/SP - Contribuinte nº 042.025.0045-8. Descrição completa na Ma-
trícula nº 222.299 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 696.845,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 
348.422,75 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). LOTE 005 - DIREITOS DO FIDUCIANTE sobre o CON-
JUNTO COMERCIAL c/ 161,629m² - SÃO PAULO/SP. Rua Domingos de Morais, nº2187, São Paulo/SP - Contribuinte nº 
042.025.0045-8. Descrição completa na Matrícula nº 222.300 do 14º CRI de São Paulo/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 
861.530,50 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 430.765,25 (50% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS 
PRAÇAS - 1ª Praça começa em 08/05/2020 às 15h40min, e termina em 11/05/2020 às 15h40min; 2ª Praça começa em 
11/05/2020 às 15h41min, e termina em 01/06/2020 às 15h40min.  Ficam os executado(s) MAURÍCIO GILBERTO DOS 
SANTOS, bem como seu cônjuge, se casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário TFACORP PARTICIPAÇÕES E INVESTI-
MENTOS S/A, RENO INCORPORADORA LTDA e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não 
seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como das Penhoras realizadas em 06/06/2019, 06/06/2019, 
09/04/2019, 30/05/2019 respectivamente. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE OSASCO – SP 

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL - VERSÃO RESUMIDA PARA PUBLICAÇÃO Art. 887, § 3º/CPC EDITAL DE 
PRAÇA JUDICIAL ONLINE. Dora Plat - Leiloeira Oficial - JUCESP 744. 3ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA 
DE OSASCO. Processo: nº 0006810-13.2018.8.26.0405. Executados: requerido(s) PETERSON EVARISTO AL-
VES - DIREITOS DO FIDUCIANTE - Apto com 117,143m² em Osasco. Avenida Edmundo Amaral, nº 3935, 
Osasco/SP-Contribuinte nº 23221.42.83.0283.00.000.01 (área total). Descrição completa na Matrícula nº 37.385 
do 2º CRI de Osasco/SP. Lance mínimo na 1ª praça: R$ 214.209,90 - Lance mínimo na 2ª praça: R$ 182.078,41 
(85% do valor de avaliação) (sujeitos à atualização). DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 05/06/2020 às 
10h20min, e termina em 08/06/2020 às 10h20min; 2ª Praça começa em 08/06/2020 às 10h21min, e termina em 
29/06/2020 às 10h20min. Ficam os requerido(s) PETERSON EVARISTO ALVES , bem como seu cônjuge, se 
casado(a)(s) for(em), , credor(a) fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF e demais interessados, INTIMA-
DOS das designações supra, caso não seja(m) localizado(a)(s) para a intimação pessoal, bem como da Penhora 
realizada em 18/10/2018. 
 

PARA MAIS INFORMAÇÕES: 

(011) 3003-0677 l www.ZUKERMAN.com.br 

Anuncie: 

11. 3729-6600 
publicidade@gazetasp.com.br
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13/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Citrosuco-11h. LOC.: SP. Complexos Bins para Armazenagem de Laranja. CITROSUCO MATÃO/SP (MATRIZ). 
13/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. CCI Construções-13h. LOC.: MG, SP. Mobiliários, Impressoras, Eletroportáteis, Kia Soul 1.6. CCI CONSTRUÇÕES. 
13/04/2020 - A PARTIR DAS 13:30h. Pepsico-13:30h. LOC.: PR, SP, ES, RS, PE. Veículos de Passeio e Utilitários, SemiReboques Baú. Pepsico do 
Brasil_Lote 3212 (Restrito Somente PF de SC e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lote 3159 (Restrito Somente PF de AL e PJ de todos 
os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 77 e 3099 (Restrito Somente PF do PR e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lote 3027 (Restrito 
Somente PF do RJ e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 506 e 3018 (Restrito Somente PF de SP e PJ de todos os estados), Pepsico 
do Brasil_Lote 3049 (Restrito Somente PF do ES e PJ de todos os estados), Pepsico do Brasil_Lotes 3104 e 3196 (Restrito Somente PF do RS e 
PJ de todos os estados). 13/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Caoa-14h. LOC.: SP. CAOA CHERY TIGGO 5X TURBO 1.5 TXS. CAOA MONTADORA DE 
VEICULOS S/A. 14/04/2020 - A PARTIR DAS Benz . Mercedes-Benz - 15h. LOC.: . Mercedes-Benz. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. 
Transbrasiliana-11h. LOC.: SP. Veículos de Passeio, Caminhões. TRIUNFO TRANSBRASILIANA. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Formula Zero-
16h. LOC.: PA. Veículos de Passeio. BRAZ & BRAZ LTDA. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Terra Santa-11h. LOC.: MT, BA. Caminhão, Reboque, 
Colheitadeira, Plantadeira e outros.. Terra Santa Agro. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Construtora Remo-11:30h. LOC.: MG. Toyota Hilux, 
Kia UK 2500, Hyundai HR, MITSUBISHI L200, Condicionadores de ar tipo janela, Rosqueadeiras Elétricas. Construtora Remo Ltda. 15/04/2020 
- A PARTIR DAS Adama 15h. MA Imóveis - Adama 15h. LOC.: RS, SP. Imóveis Urbanos e Terrenos em Acreúna/GO, Florínea/SP e São Sepé/RS.. 
Adama Brasil S/A - Londrina/PR. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Verticlog-16h. LOC.: SP. Posições Porta Pallets, Carrinho Paleteiro, 
Compressores de Ar, Maquinas Elevadoras. VERTICLOG. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 15:30h. Steam Master - 15:30h. LOC.: MG. Curvadora De 
Tubos Automática Csm, Pontes Rolantes, Sistema De Alimentação E Transporte De Bagaço, Forno A Óleo Cbc e Mais.. STEAM MASTER. 
16/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-11h. LOC.: SC. Matéria prima, máquinas e equipamentos, e usados. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO 
CNPJ) - Joinville/SC. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado 1014 A-13h. LOC.: MG, RJ, SP, GO, PA. Impressora Industrial, Máquina 
para Medições Tridimensionais e Outros.. Paragominas, Monsanto - Morrinhos/GO (Restrito PJ), Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ) (Sem 
BP), D&PL BRASIL LIMITADA - Morrinhos (Restrito PJ), TRACBEL S.A - Contagem/MG, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - SBC, CART, 
Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ), Fabrimar (Matriz-RJ), Continental Macae, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - CAMPINAS. 
16/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado 1014 B-14h. LOC.: MG, SP, PA. Volkswagen Novo Gol, Renault Duster, Toyota Hilux e outros.. 
Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A, BAYER S A - São Paulo (Somente PF e PJ de São Paulo), ONOFRE GOMES DE MOURA, COMPANHIA 
AGRÍCOLA COLOMBO - (SANTA ALBERTINA), Usina Colombo S/A - Açúcar e Álcool - (ARIRANHA), International Paper Mogi Guaçu. 16/04/2020 
- A PARTIR DAS 15h. Zanini-15h. LOC.: SP. Aletadera De Tubos Zanini, Furadeira Radial Rocco, Sucata De Forno De Pré Aquecimento/ 
Tratamento De Chapas E Mais.. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Usina São Domingos-16h. LOC.: SP. 
Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E ALCOOL SA. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Azul Linhas 
Aéreas-11h. LOC.: SP. Duct (Lh), Insulation Kit (Cockpit), Bellcrank Rh e Outro. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. 17/04/2020 - A PARTIR 
DAS 11:30h. CCR-11:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio. CCR VIA LAGOS, CCR RODOANEL, CCR SP VIAS, SAMM - SÃO PAULO/SP. 17/04/2020 
- A PARTIR DAS 13h. Grupo Isdra-13h. LOC.: PR, RS. Caminhões, Motos, Veiculos, Moldes Caixa de água, Linhas de Produção, Máquinas e 
Equipamentos Industriais. NOVA GERAÇÃO NOVO HAMBURGO/RS, FIBRAPLAC - GLORINHA/RS, ISDRALIT - SAPUCAIA DO SUL/RS(Sucatas), 
FIBRAPLAC - GLORINHA/RS (Restrito Sucatas), ISDRALIT - CURITIBA/PR, TERRAS VERDES FLORESTADORA - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT 
(DIVISÃO DE OBRAS) - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT - CURITIBA/PR (Restrito Sucatas), PLATAMON - PORTO ALEGRE/RS. 17/04/2020 - A PARTIR 
DAS 13:30h. Brunaldi-13:30h. LOC.: SP. Tratores Agricolas, Peças e Implementos. BRUNALDI AGRONEGOCIOS. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 
14:30h. DHL Supply Chain-14:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras Elétricas Toyota e Still e Transpaleteira Linde. DHL Logistics (Hortolândia), DHL 
Logistics (Louveira), DHL Logistics (Guarulhos). 17/04/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú (17/04). MA Imóveis - Banco Itaú (17/04). LOC.: . Aptos 
desocupados - POSSE IMEDIATA - Condomínio e IPTU em dia - São Paulo/SP - Suzano/SP - Osasco/SP - SBC/SP - Santana de Parnaíba/SP. Banco 
Itaú S/A. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 15h. Vinci Energies-15h. LOC.: MG. obradeiras, Prensa De Estampar, Prensa Excentrica, Furadeira 
Automática De Bancada E Mais.. OEngenharia. 20/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Grande Empresa de Transportes-11h. LOC.: SP, GO, PA. 
Caminhões, Reboques, Transbordos, Máquinas Pesadas, Empilhadeiras, Rebocadores e Equipamentos Industriais. JSL SA (52548435007424). 

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

14/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Mapfre-14h. LOC.: SP. Retroescavadeira JCB 3C Plus. MAPFRE SEGUROS - São Paulo/SP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES - JUCESP nº 1126.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

14/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP, PB. Gerador 360 Kva E Geradores 15 Kva, Trator Cbt, Torno Cnc Romi, 
Furadeiras, Plaina Rocco, Serra de Fita, Fresadoras, Politriz. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP, TRONOX PIGMENTOS 
DO BRASIL - MATARACA/PB. 14/04/2020 - A PARTIR DAS 15h. PME Nº2043-15h. LOC.: SP. Geradores, Ferramentas, Talhas Elétricas, Motores 
e Outros.. Megatrend. 15/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. 464 Posições Porta Pallets C/ Aprox. 4 Mts, Chiler 
30 HXC, Talhas, Porticos, Compressores Atlas Copco, Maq. Tração Emic.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 16/04/2020 
- A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP. Eletroerosao, Blistadeira, Celula De Solda, Robos Aut., Injetora, Sopradora, 
Furadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Bussines-12h. LOC.: SP. Caixas 
Plasticas, Prateleira, Caçambas, Protetor, Relogios, Impressora, Mesa/Cadeira. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

6ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) 
executado(a)(s) ERDON JOÃO GUIDUCE, ANILTO RODRIGUES GOMES, SILMARA APARECIDA DA SILVEIRA GOMES. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
Dr.(a) MARCELO DE MORAES SABBAG da 6ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este 
Juízo se processam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Locação de Imóvel ajuizada por AFONSO BENITES GASQUES contra 
ERDON JOÃO GUIDUCE, ANILTO RODRIGUES GOMES, SILMARA APARECIDA DA SILVEIRA GOMES - Processo nº 1043304-31.2015.8.26.0576 
(Nº de Ordem 3073/2015) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão 
será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 
horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) 
imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser 
ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) 
imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz 
e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) 
imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.
br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede 
mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Imóvel 
matriculado sob nº 44.328 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto. Localizado na Rua Venício Cordeiro, 320, Residencial 
Anna Angélica, São José do Rio Preto/SP. A descrição do bem e os ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal 
www.majudicial.com.br. Valor atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo: R$ 346.443,36 (trezentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e seis centavos). NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto/SP, aos 19 de fevereiro de 2020 MARCELO DE MORAES SABBAG Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
RENY GORAYEB LAMANA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) RENATO SOARES DE MELO FILHO da 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários 
ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB COCRED contra RENY 
GORAYEB LAMANA - Processo nº 1000457-86.2017.8.26.0400 (Nº de Ordem 119/2017) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.com.br. 
O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, às 14:00 horas. 
Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas 
do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O leilão será 
conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Julio Abdo Costa Calil, JUCESP nº 813. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de 
débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos 
de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 3% 
(três por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos 
do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 
patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo 
Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Um imóvel urbano com área de 15.106,11 metros quadrados, situado na Fazenda Olhos D’água, 
lugar denominado São João, com a denominação particular de Sítio Nossa Senhora Aparecida, parte da Gleba “B”, designada área “2”, 
localizado no perímetro urbano deste Município de Olímpia/SP. Cadastro municipal nº 107/1202. Matrícula sob nº 44.857 no CRI de Olímpia. 
A descrição completa, bem seus ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. Valor 
Avalição em 16/10/2019: R$ 1.057.427,70 (um milhão, cinquenta e sete mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta centavos). Valor da 
reavaliação atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 1.078.583,91 
(um milhão, setenta e oito mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e um centavos). NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Olímpia/SP, aos 12 de março de 2020 RENATO SOARES DE MELO FILHO Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 

ANTONIA BARBOSA DA SILVA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL da 2ª Vara Cível da Comarca de São Carlos/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Direito de Preferência ajuizada 

por JOSÉ CARLOS LUIZ contra ANTONIA BARBOSA DA SILVA - Processo nº 0004168-35.2019.8.26.0566 (Nº de Ordem 57/2018) e que foi 

designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, 

através do Portal www.majudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias 

úteis, em 30/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-

se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal 

www.majudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante 

não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando 

responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de 

comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão 

estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual 

insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme 

determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Lote 1 - Imóvel objeto da matrícula n. 1.957 

do CRI de São Carlos: Um terreno, situado nos subúrbios desta cidade, correspondente a parte do lote 13, da quadra J, medindo 10 metros 

de frente, por 35,00 m da frente aos fundos, com 350,00m quadrados, confrontando na frente com a rua 2, de um lado com o remanescente 

do lote 13, de outro lado com o lote 14, e nos fundos com o lote 10, nesse terreno existe uma casa com 4 cômodos. Valor da avaliação em 

21/01/2020: R$ 239.420,00 (duzentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte reais). Valor atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de 

Correção Monetária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 239.874,89 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e setenta e quatro 

reais e oitenta e nove centavos). Local do bem: Rua Francisco Stella, 160, Vila São José, São Carlos/SP. . NADA MAIS. Dado e passado nesta 

cidade de São Carlos/SP, aos 10 de março de 2020. MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 

ATIVA- INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, MONTAGENS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA . O(A) MM. 

Juiz(a) de Direito Dr.(a) ROGÉRIO TIAGO JORGE da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este 

Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial - Compromisso ajuizada por FENIOR COMERCIAL E DISTRIBUIDOR DE 

FERRAGENS LTDA EPP contra ATIVA- INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, MONTAGENS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA - Processo nº 1005944-15.2014.8.26.0506 (Nº de Ordem 453/2014) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) 

descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.

com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, às 14:00 

horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 

horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O Leilão 

será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo 

pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre do(s) bem(ns) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento 

dos débitos de outra natureza. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de 

arrematação do(s) bem(ns). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.

majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada 

através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) 

BEM(NS): Lote 1 - 01 (uma) ponte rolante, IC 20, dupla, capacidade de 20 toneladas, em bom estado de conservação e em funcionamento. 

Valor da reavaliação em 23/11/2018: R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Valor da avaliação atualizado pelo índice de correção monetária 

do TJ/SP em FEV/2020: R$ 99.336,35 (noventa e nove mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos). Depositário: JOSÉ AUGUSTO 

MARCONATO. Local do bem: Avenida João Viziack, 600, Guariba/SP. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, aos 21 

de fevereiro de 2020. ROGÉRIO TIAGO JORGE Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 

EDUARDO JOSE MARQUES e s/ml MARIA CECILIA DA SILVA MARQUES; dda credora JOYCE MARA SILVA AUGUSTO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 

Dr.(a) PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo 

se processam os autos da Ação de Procedimento Sumário - Despesas Condominiais ajuizada por CONDOMINIO QUINTA DA BOA VISTA contra 

EDUARDO JOSE MARQUES - Processo nº 0043716-39.2008.8.26.0506 (Nº de Ordem 1740/2008) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) 

descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.

com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, às 14:00 

horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 

14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O 

leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo 

pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento 

dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente 

a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos 

autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 

respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 

de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Uma chácara de recreio, situada nesta cidade, com frente para a via de acesso designada “A”, 

na Quinta da Boa Vista, Gleba B, de forma retangular, medindo 31,00 metros de frente e no fundo, por 172,20 metros de um lado, da frente 

aos fundos, e 170,60 metros do outro lado, também da frente aos fundos, encerrando a área de 5.303,40 ms2., confrontando de ambos os 

lados com propriedade de Ricardo Pinto Marzola, sua mulher e outros, e nos fundos com o Horto Municipal, localizada no lado ímpar de quem 

vem da via de acesso designada D em direção à propriedade de Farid A. Galli e outros, distante 180,20 metros do cruzamento da via de acesso 

designada “A”, com a via de acesso designada “B”, aproximadamente, cadastrada na Prefeitura Municipal sob nr. 119.001 e matriculado junto 

ao 1º Cartório de Registro de Imóveis sob nr. 26.746. Valor Atualizado pelo índice de FEV/2020 da Tabela de Correção Monetária do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo: R$ 1.332.067,81 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, sessenta e sete reais e oitenta e um centavos). 

A descrição do imóvel e os ônus estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br . NADA MAIS. 

Dado e passado nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, aos 20 de fevereiro de 2020 PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 
ANTONIO MARIOTTO NOGUEIRA, APARECIDO TIBURCIO, APARECIDO TIBURCIO ME, MARIO LUCIO LUCATELLI, JOSE VALTER CONDE, JOSE 
VALTER CONDE ME; do coproprietário de bem indivisível ELZA SBROLINI TIBURCIO e dos interessados ANDRE SBROLINI TIBURCIO e s/m, 
ELIENE BITTENCOURT DA SILVA TIBURCIO, JULIANA SBROLINI TIBURCIO, RODOLFO SBROLINI TIBURCIO. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) 
Lucas Figueiredo Alves da Silva da 2ª Vara Cível da Comarca de Olímpia/SP, na forma da lei, FAZ SABER..., que por este Juízo se processam os 
autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Penhora / Depósito / Avaliação ajuizada por PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA contra 
ANTONIO MARIOTTO NOGUEIRA, APARECIDO TIBURCIO, APARECIDO TIBURCIO ME, MARIO LUCIO LUCATELLI, JOSE VALTER CONDE, JOSE 
VALTER CONDE ME - Processo nº 0011172-83.2012.8.26.0400 (Nº de Ordem 1342/2004) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) 
abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.majudicial.com.br. 
O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, às 14:00 horas. Caso 
os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do 
dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.majudicial.com.br. O leilão será 
conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Julio Abdo Costa Calil, JUCESP nº 813. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de 
débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos 
de outra natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 4% 
(quatro por cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos 
autos do processo e no Portal www.majudicial.com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos 
respectivos patronos e será realizada através da rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código 
de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): Um prédio construído de tijolos e coberto de telhas, contendo 11 cômodos, dentre eles 03 
ladrilhados e os demais assoalhados, 07 forrados e os demais sem forro, inclusive 01 salão de frente, próprio para estabelecimento comercial, 
contendo 04 portas de madeira, sob o n. 462, a rua Capitão Augusto de Almeida, em Severínia, edificado em terreno que mede treze (13,00) 
metros de frente, por quarenta (40,00) metros da frente aos fundos, confrontando-se pela frente com a referida via pública; pelo lado direito, 
com Álvaro Roberto Almodova Campos Pinto, sucessor de Amélio Sicchieri, pelo lado esquerdo, com João Furigo; e pelos fundos, com Diogo 
Limoni Martos, sucessor de Octacilio Ruiz Maldonado; cadastrado na Prefeitura Municipal de Severínia, sob nos. 10332181 e 10332182. 
Imóvel objeto da matricula no 16.321, do Registro de Imóveis de Olímpia-SP. Ônus - Av.7 e 8 (Ajuizamento/Penhora) - Penhora realizada 
nestes autos. Valor da Avaliação em 03/09/2019: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor da Avaliação atualizado pelo índice de correção 
monetária do TJ/SP em FEV/2020: R$ 611.698,34 (seiscentos e onze mil, seiscentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos). 
Depositário: NI. Local do bem: Rua Capitão Augusto de Almeida, 462, Severínia/SP. . NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Olímpia/SP, 
aos 17 de fevereiro de 2020. Lucas Figueiredo Alves da Silva Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP - EDITAL DE LEILÃO, em resumo (art. 887, §3º - CPC), e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) 

MARGARETE APARECIDA FERREIRA e da credora CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) IPaulo Cícero Augusto 

Pereira da 5ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 

tiverem e interessar possa, que por este Juízo se processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença - Despesas Condominiais ajuizada 

por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUEDES E TONANI contra MARGARETE APARECIDA FERREIRA - Processo nº 0017393-16.2016.8.26.0506 (Nº 

de Ordem 2957/2011) e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será 

realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 

horas, encerrando-se em 03 (três) dias úteis, em 30/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) 

imóvel(is) no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. Os lances deverão ser 

ofertados pela rede Internet, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 

Schlobach Moysés, JUCESP nº 654. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos fiscais e tributários incidentes sobre o(s) 

imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra natureza, tais como condomínio, água, luz 

e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço de arrematação do(s) 

imóvel(is). Todas as regras e condições do Leilão estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.

com.br. A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos patronos e será realizada através da 

rede mundial de computadores, conforme determina o §2º, do artigo 887, do novo Código de Processo Civil. RELAÇÃO DO(S) IMÓVEL(IS): 

Fração ideal de 2,035226% do terreno, imóvel de matrícula no 78.534, registrado no 1o Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto/SP, 

de propriedade de Margarete Aparecida Ferreira, CPF no 098.929.418-88, que corresponderá a unidade autônoma no 09, em fase de 

construção, a saber: “Um terreno urbano situado nesta cidade, no bairro de Vila Virgínia, com frente para a Avenida Patriarca, medindo 

104,80 metros de frente, assim descrito: 21,30 metros mais 83,50 metros, ambas ligeiramente inclinadas, 200,00 metros do lado direito para 

quem olha da rua o imóvel, em linha ligeiramente inclinada a esquerda confrontando com Creso Machado lopes, 69,50 metros nos fundos, 

de forma irregular, onde confronta com o córrego Vista Alegre, 262,50 metros do lado esquerdo confrontando a COHAB, totalizando a área 

de 19.000,00 metros quadrados. Cadastrado na Prefeitura Municipal local no 162.546. R6/78.534 - Incorporação do Condomínio Residencial 

Guedes e Tonani. Descrição do bem, ônus e débitos estão disponíveis, em inteiro teor, nos autos do processo e no Portal www.superbidjudicial.

com.br Valor da Avaliação em 16/05/19: R$ 91.308,00 (noventa e um mil, trezentos e oito reais). Valor da Avaliação atualizado pelo índice de 

correção monetária do TJ/SP em FEV 2020: R$ 93.442,44 (noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e quatro 

centavos) Local do bem: Avenida Patriarca nº 3060, casa 09, Setor Oeste, Bairro Vila Virgínia, Ribeirão Preto/SP. NADA MAIS. Dado e passado 

nesta cidade de Ribeirão Preto/SP, aos 17 de fevereiro de 2020. Paulo Cícero Augusto Pereira Juiz(a) de Direito.

rpreto.nucleo@sbjud.com.br

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL EM RESUMO - 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, 
CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(S) NATURY COLCHÕES LTDA ME, MARIL 
RODRIGUES GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS, EVALDO FREITAS DOS SANTOS; dos coproprietários MARIA FREITAS GANDA DOS SANTOS, 
MARCOS DOS SANTOS, SIRLEI FREITAS SANTOS e s/m EDSON CARDOSO DOS SANTOS; SILVIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA e s/m MARCELO 
DA SILVA. O(A) MM. Juiz(a) de Direito Dr.(a) Nemércio Rodrigues Marques da 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP, na forma da lei, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos da Ação 
de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra NATURY COLCHÕES LTDA ME, MARIL RODRIGUES 
GUIMARÃES FREITAS DOS SANTOS, EVALDO FREITAS DOS SANTOS - Processo nº 1000052-12.2015.8.26.0597 (nº de ordem 20/2015) e que foi 
designada a venda do(s) bem(ns) descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão terá início em 27/04/2020, a partir das 14:00 horas, encerrando-se em 03 (três) 
dias úteis, em 30/04/2020, às 14:00 horas. Caso os lances ofertados não atinjam o valor da avaliação do(s) imóvel(is) no 1º pregão, o leilão 
seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 20/05/2020 - 2º pregão. O leilão será conduzido pelo(a) Leiloeiro(a) Oficial Sr(a). Renato 
Schlobach Moysés, matriculado(a) na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 654.No primeiro pregão, o valor mínimo para 
a venda do(s) imóvel(is) apregoado(s) será o valor da avaliação judicial. No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) 
corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial. O arrematante não se responsabiliza pelo pagamento de débitos 
fiscais e tributários incidentes sobre o(s) imóvel(is) arrematado(s) (art. 130, CTN), ficando responsável pelo pagamento dos débitos de outra 
natureza, tais como condomínio, água, luz e gás. O arrematante deverá pagar, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por 
cento) do preço de arrematação do(s) imóvel(is). A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do arrematante, deduzidas 
as despesas incorridas. O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) imóvel(is) arrematado(s), no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas após o encerramento do leilão /ciência da liberação do lance condicional, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo 
responsável, a ser obtida na seção “Minha Conta”, do Portal Superbid Judicial, sob pena de se desfazer a arrematação. Todas as regras e 
condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.superbidjudicial.com.br. UM TERRENO URBANO, situado nesta cidade e comarca de 
Sertãozinho, com frente para a rua Eduardo Vassimon, do lado ímpar, com a área de 180,00 metros quadrados, medindo dez (10) metros de 
frente e dezoito (18) metros medidos da frente aos fundos, confrontando , em sua integralidade, pela frente com a mencionada rua Eduardo 
Vassimon, pelo lado direito de quem de frente olha o imóvel com o lado par da rua Frederico Dalmaso, com a qual faz esquina, pelo lado 
esquerdo com terreno de propriedade de José Sicanci e outro, e pelo fundos com o prédio s/nº da rua Frederico Dalmaso, de propriedade de 
José Lucio Mazer; imóvel esse cadastrado na Prefeitura Municipal local controle 01 03 19 2 0157 0001, zona 04. Conforme Averbação, sobre 
o referido terreno foi construído UM PRÉDIO RESIDENCIAL, que recebeu o emplacamento municipal nº 223, pela face da rua Eduardo 
Vassimon; devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis sob matricula nº 7530. Valor da Avaliação atualizado pelo índice de 
correção monetária do TJ/SP em FEV/2020: R$ 183.913,44 (cento e oitenta e três mil, novecentos e treze reais e quarenta e quatro centavos). 
um terreno urbano, situado no núcleo residencial de Cruz das Posses, município de Sertãozinho/SP, com frente para a rua José Bianchi, 
composto pelo lote 18 da quadra 5-4, com área de 242,00 metros quadrados, medindo 11,00 metros de frente, igual medidas nos fundos, por 
22,00 metros da frente aos fundos por ambos os lados, confrontando pela frente com a citada rua; pelo lado direito de quem da rua olha o 
imóvel com lote 17; pelo lado esquerdo com parte do lote 19; e nos fundos com parte do lote 16 devidamente registrado na matrícula nº 
54.326 no Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP. Valor da Avalição em 08/05/2019: R$-120.000,00 (cento e vinte mil reais) Valor 
da Avaliação atualizado pelo índice de correção monetária do TJ/SP em FEV/2020: R$ 122.805,15 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e cinco 
reais e quinze centavos). A descrição, onus e observações estão disponíveis em inteiro teor no Portal www.superbidjudicial.com.br. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de Sertãozinho/SP, aos 18 de fevereiro de 2020. Nemércio Rodrigues Marques Juiz(a) de Direito.
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JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício

CASAS - APARTAMENTOS 23/04/2020 às 14h

SÃO PAULO - RIO DE JANEIRO - MINAS GERAIS - 
SANTA CATARINA- RIO GRANDE DO SUL  - PARANÁ  
- BRASÍLIA - GOIÂNIA - PERNAMBUCO - CEARÁ - 
MARANHÃO - BAHIA - PARÁ

LEILÃO DE 84 IMÓVEIS
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CONFIRA E 
APROVEITE!

À VISTA
ou 

Financiado em até 420 
vezes, conforme edital.

FORMAS DE PAGAMENTOS:

Leilão público realizado pelos leiloeiros públicos oficiais Hettury Wladimir Palhais Alves Pereira, JUCEMA 13/1997, Gustavo Chaves Lages Rebelo, matriculado 
na JUCEMA 20/2013, Wesley Durval Palhais Alves Pereira, matriculado na JUCEMA 11/1996, Vicente De Paulo Albuquerque Costa Filho, matriculado na 
JUCEMA 12/1996, Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, matriculado na JUCESP – 1086 , Conceição de Maria Costa Lopes matriculada na JUCEA – 
019/2017, Erico Sobral Soares na JUCEPI – 15/2015, Roberto Costa Garcia matriculado na JUCEPE – 11/2015, Carlos Adriano Solano dos Santos Pinho na 
JUCEAL – 15/2011, Roberto Jacinto Pinho Junior matriculado na JUCEP – 006/2009, Josecelli Kildare Fraga Gomes matriculado na JUCEB – 11/023537-1, 
Eduardo Jordão Boyadjian matriculado na JUCESP – 464, José Carlos Barbosa matriculado na JUCESP – 1057, Hélcio Kronberg matriculado na JUCE-
PAR – 653, torna público a realização de leilões on-line/eletrônico de veículos e produtos nos dias 01/04/2020,  02/04/2020, 03/04/2020, 06/04/2020, 
07/04/2020, 08/04/2020, 09/04/2020, 13/04/2020, 14/04/2020, 15/04/2020, 16/04/2020, 17/04/2020, 20/04/2020, 22/04/2020, 23/04/2020, 
24/04/2020, 27/04/2020, 28/04/2020, 29/04/2020, 30/04/2020, 04/05/2020, 05/05/2020, 06/05/2020, 07/05/2020, 08/05/2020, 11/05/2020, 
12/05/2020, 13/05/2020, 14/05/2020, 15/05/2020, 18/05/2020, 19/05/2020, 20/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020, 25/05/2020, 26/05/2020, 
27/05/2020, 28/05/2020, 29/05/2020 as 10 horas, 13 horas, 14 horas e 18 horas, por meio do endereço eletrônico www.vipdireto.com, com média de 20 
itens, podendo haver alteração de acordo com cada comitente. O presente Leilão tem por objeto a alienação pública pela maior oferta alcançada de itens 
particulares pertencentes a pessoas físicas ou jurídicas, devidamente qualificadas e identificadas nos TERMOS DE AUTORIZAÇÃO DE LEILÃO previamente 
assinados/aceitos e anexos a este Edital Público de Leilão Oficial. O Edital completo está à disposição dos interessados no website www.vipdireto.com. 
Maiores informações poderão ser obtidas pelo E-mail relacionamento@vipdireto.com ou (11) 3777-9602 ou acesse www.vipdireto.com

11 3777-9602www.vipdireto.com relacionamento@vipdireto.com

lanceja.com.br (11) 4426-5064
Edital na íntegra, 
descrição completa 
do lote e lances 
on-line no site:

Leilão Público Extrajudicial - Alienação Fiduciária - Presencial e On-line

1º Leilão: 15/04/2020 às 10h30  - 2º Leilão: 22/04/2020 às 10h30

FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
CNPJ: 19.221.032/0001-45. JIVE ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA CNPJ: 13.966.641/0001-47

Lote único de bem imóvel: 

APTO NO ALTO DA MOOCA c/ 126,80 m² de área privativa, 
17º andar da TORRE ABSOLUTO do CONDOMÍNIO MASSIMO ALTO DA MOOCA, c/ 02 

vagas de garagem.  Localizado na Rua Teresina nº 541, ALTO DA MOOCA/SP. 
MATRÍCULA nº 160.018 do 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.

Visitação: Agendar no escritório da Leiloeira Oficial. Venda “AD CORPUS” no estado em que se encontra.  
Obs: Ônus e demais gravames vide edital. Local do Leilão: Avenida Portugal, 141 – Conj. 22 – Centro – Santo André/SP

Leiloeira Oficial - Cristiane Borguetti Moraes Lopes - JUCESP 661

16/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Schulz-11h. LOC.: SC. Matéria prima, máquinas e equipamentos, e usados. SCHULZ COMPRESSORES (NOVO 
CNPJ) - Joinville/SC. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado 1014 A-13h. LOC.: MG, RJ, SP, GO, PA. Impressora Industrial, Máquina 
para Medições Tridimensionais e Outros.. Paragominas, Monsanto - Morrinhos/GO (Restrito PJ), Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ) (Sem 
BP), D&PL BRASIL LIMITADA - Morrinhos (Restrito PJ), TRACBEL S.A - Contagem/MG, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - SBC, CART, 
Monsanto - Santa Helena (Restrito PJ), Fabrimar (Matriz-RJ), Continental Macae, VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA - CAMPINAS. 
16/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado 1014 B-14h. LOC.: MG, SP, PA. Volkswagen Novo Gol, Renault Duster, Toyota Hilux e outros.. 
Terminal de Graos Ponta da Montanha S.A, BAYER S A - São Paulo (Somente PF e PJ de São Paulo), ONOFRE GOMES DE MOURA, COMPANHIA 
AGRÍCOLA COLOMBO - (SANTA ALBERTINA), Usina Colombo S/A - Açúcar e Álcool - (ARIRANHA), International Paper Mogi Guaçu. 16/04/2020 

- A PARTIR DAS 15h. Zanini-15h. LOC.: SP. Aletadera De Tubos Zanini, Furadeira Radial Rocco, Sucata De Forno De Pré Aquecimento/ 
Tratamento De Chapas E Mais.. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 16/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Usina São Domingos-16h. LOC.: SP. 
Veículos, Reboques, Transbordos, Peças e outros.. USINA SAO DOMINGOS ACUCAR E ALCOOL SA. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Azul Linhas 
Aéreas-11h. LOC.: SP. Duct (Lh), Insulation Kit (Cockpit), Bellcrank Rh e Outro. AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.. 17/04/2020 - A PARTIR 

DAS 11:30h. CCR-11:30h. LOC.: RJ, SP. Veículos de Passeio. CCR VIA LAGOS, CCR RODOANEL, CCR SP VIAS, SAMM - SÃO PAULO/SP. 17/04/2020 

- A PARTIR DAS 13h. Grupo Isdra-13h. LOC.: PR, RS. Caminhões, Motos, Veiculos, Moldes Caixa de água, Linhas de Produção, Máquinas e 
Equipamentos Industriais. NOVA GERAÇÃO NOVO HAMBURGO/RS, FIBRAPLAC - GLORINHA/RS, ISDRALIT - SAPUCAIA DO SUL/RS(Sucatas), 
FIBRAPLAC - GLORINHA/RS (Restrito Sucatas), ISDRALIT - CURITIBA/PR, TERRAS VERDES FLORESTADORA - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT 
(DIVISÃO DE OBRAS) - PORTO ALEGRE/RS, ISDRALIT - CURITIBA/PR (Restrito Sucatas), PLATAMON - PORTO ALEGRE/RS. 17/04/2020 - A PARTIR 

DAS 13:30h. Brunaldi-13:30h. LOC.: SP. Tratores Agricolas, Peças e Implementos. BRUNALDI AGRONEGOCIOS. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 

14:30h. DHL Supply Chain-14:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras Elétricas Toyota e Still e Transpaleteira Linde. DHL Logistics (Hortolândia), DHL 
Logistics (Louveira), DHL Logistics (Guarulhos). 17/04/2020 - A PARTIR DAS Banco Itaú (17/04). MA Imóveis - Banco Itaú (17/04). LOC.: . Aptos 
desocupados - POSSE IMEDIATA - Condomínio e IPTU em dia - São Paulo/SP - Suzano/SP - Osasco/SP - SBC/SP - Santana de Parnaíba/SP. Banco 
Itaú S/A. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 15h. Vinci Energies-15h. LOC.: MG. obradeiras, Prensa De Estampar, Prensa Excentrica, Furadeira 
Automática De Bancada E Mais.. OEngenharia. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. PME Nº2040-16h. LOC.: SP. Maquinas Pesadas, Peças e 
Componentes Industriais. PLENAPLAN PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM LTDA. 20/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Grande Empresa de 
Transportes-11h. LOC.: SP, GO, PA. Caminhões, Reboques, Transbordos, Máquinas Pesadas, Empilhadeiras, Rebocadores e Equipamentos 
Industriais. JSL SA (52548435007424). 20/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Cavo-13h. LOC.: SP. Caminhões Compactadores de Lixo, Basculantes, 
Tanque, Poliguindaste. ESTRE AMBIENTAL - MATRIZ, CAVO SERVICOS E SANEAMENTO S/A - SP. 22/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Grupo Arteris-
11h. LOC.: SP. Escavadeira Link Belt 350, Maquinas Pesadas, Peças e Componentes. LATINA MANUTENCAO DE RODOVIAS - RIBEIRÃO PRETO/
SP. 22/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Zanini-11:30h. LOC.: SP. Guindaste Moto KAR 200 SL, Guindastes Madal M22 e Cavalo Mecânico 
Scania. ZANINI INDÚSTRIA E MONTAGENS LTDA. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 11h. Usina Nardini-11h. LOC.: SP. Caminhões, Veiculos, Motos, 
Carregadeiras, Transbordos, Implementos Agrícolas. NARDINI. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 11:30h. Bauko-11:30h. LOC.: SP. Empilhadeiras 
Elétricas. BAUKO EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM SA. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 11:45h. Camargo Correa-11:45h. 
LOC.: SP, MA. Eletrodomésticos, informática, Silo, Guincho e Equip. Industriais. CCC - CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A. 
23/04/2020 - A PARTIR DAS 13h. Compartilhado 1015 A-13h. LOC.: MG, SP, PR. Máquinas, Equipamentos, Sucatas e Outros.. ROBERT BOSCH 
CAMPINAS, ATOS (Unify) - Curitiba/PR, RIMA INDUSTRIAL S/A - BURITIZEIRO, LSM BRASIL- SÃO JOÃO DEL REI/MG, BAUKO MÁQUINAS, 
AUTOVIAS S.A. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Sicoob-14h. LOC.: SC. Veículos de Passeio. Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 
Associados Itaipu - Sicoob Creditaipu. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Compartilhado 1015 B-14h. LOC.: . Veículos de Passeio. 23/04/2020 

- A PARTIR DAS 15h. Degraus-15h. LOC.: SP, RS, ES, PE, BA, MS. Reboque Carretinha, Ferramentas Elétricas, Placas Vibratórias, Compressores, 
Torres de Iluminação. DEGRAUS - TRÊS LAGOAS/MS, DEGRAUS - GUARULHOS/SP (2,5% BP), DEGRAUS - PORTO ALEGRE/RS, DEGRAUS - 
VITORIA/ES, DEGRAUS - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, DEGRAUS - GUARULHOS/SP (5% BP), DEGRAUS - RECIFE/PE, DEGRAUS - SALVADOR/BA. 
23/04/2020 - A PARTIR DAS 16h. Usina Santa Adélia-16h. LOC.: SP. Caminhões, Colhedora, Tratores, Carregadeira e outros. USINA SANTA 
ADÉLIA - Sud Mennucci, USINA SANTA ADÉLIA - Pereira Barreto. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 16:30h. Martin Brower-16:30h. LOC.: SP. Cavalo 
Mecânico Scania e Caminhão Baú Refrigerado Volkswagen. MARTIN BROWER.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Renato Schlobach Moyses - JUCESP nº 654.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

16/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. LOC.: SP. Gerador 440 KVA, Guilhotina Calvi, Corte e Plasma Messer, Vigas e Pés 
Direito, Maqs. Seladoras, Robos Aut.. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP, BRASALPLA BRASIL - INDUSTRIA DE 
EMBALAGENS LTDA - LOUVEIRA. 17/04/2020 - A PARTIR DAS 12h. Log Bussines-12h. LOC.: SP. Logística Vende 616 Posições Porta Pallets Com 
5 Mts, Caçambas e Caixas Plásticas,Protetores,Impressoras. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 22/04/2020 - A PARTIR 

DAS 14:30h. Union Share-14:30h. LOC.: SP. Guilhotina Compressores, Hidrojateadora, Prateleiras, Tanque, Empilhadeiras, Fatiadoras, 
Batedeira Industrial. G5 BUSINESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP. 23/04/2020 - A PARTIR DAS 14:30h. Company Vector- 14:30h. 
LOC.: SP. Guilhotina Compressores, Hidrojateadora, Prateleiras, Tanque, Empilhadeiras, Fatiadoras, Batedeira Industrial. G5 BUSINESS 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELES- EPP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: Eduardo Sylvio Schanzer - JUCESP nº 452.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

17/04/2020 - A PARTIR DAS 14h. Mapfre-14h. LOC.: SP. Veículos Sinistrados: Fiat Argo Trekking, Jeep Compass, Dodge Journey, Jeep Renegade 
e Outros. (Baixa Quilometragem). MAPFRE SEGUROS - São Paulo/SP.

Tel.: (11) 4950-9400 E-mail: cac@superbid.net - Auditório: Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 105, Edifício Berrini One, 4º andar, São Paulo/SP, CEP: 04571-010. Leiloeiro Oficial: MARIA BEATRIZ DE BARROS SANTORO VILELA MORAES - JUCESP nº 1126.

Os bens serão vendidos no estado em que se encontram. A descrição detalhada dos lotes e edital do leilão constam no site www.superbid.net ou no catálogo à ser distribuído no local do leilão.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR ANDRÉ GONÇALVES SOUZA, MM JUIZ DE DIREITO DO SERVIÇO ANEXO DAS
FAZENDAS – SAF da COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. NA FORMA DA LEI, etc... FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital  virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente o (a) executado (a), que por este Juízo se processam 
os autos da execução fi scal abaixo relacionada, com fulcro no artigo 886, inciso IV, do Código de Processo Civil e 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-SP, tendo sido designado leilão, 
como segue. A partir do dia 20 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15H:00MIN, estará o arrematante previamente cadastrado habilitado 
a oferecer lances de forma eletrônica através do Gestor Judicial, sendo, o encerramento do 1º leilão, designado para o dia 
23 DE ABRIL DE 2020 ÀS 15H:00MIN, ou seja, 72 horas após o início, a quem ofereça preço igual ou superior ao da 
avaliação dos bens. Não havendo lances que sejam iguais ou superiores ao valor da avaliação, a partir do dia 23 DE ABRIL 
DE 2020 ÀS 15H:00MIN, será dado início ao 2º leilão, onde os bens serão alienados a quem maior lanço oferecer, sendo 
que não será aceito lanço que ofereça preço vil , assim considerado, 60% (sessenta) da última avaliação para os bens 
móveis e imóveis, respectivamente, podendo ser relativizado em razão das circunstâncias de cada caso por decisão judicial. 
Sendo o encerramento do 2º leilão no dia 28 DE MAIO DE 2020 ÀS 15H:00MIN, HAVENDO LANCES NOS TRÊS MINUTOS 
ANTECEDENTES AO HORÁRIO DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE SEU FECHAMENTO
POR IGUAL PERÍODO DE TEMPO VISANDO MANIFESTAÇÃO DE OUTROS EVENTUAIS LICITANTESNADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista aos 04 de março de 2020. Eu, Pedro Marcelo Sá de Oliveira,  Escrevente  
Técnico  Judiciário, digitei. Eu, Paulo Henrique Santos do Amaral, Escrivão-Diretor II, subscrevi. PROCESSO N° 0004140-
28.2010.8.26.0099 -. CDA’S:1811/2005; 5263/2006 VALOR DA DÍVIDA: R$ 4.078,04 – ATUALIZADO ATÉ 10/07/2018 – FLS 
72. EXEQUENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA - CNPJ 46.352.746/0001-65 EXECUTADO: 
Eduardo Gomes Nogueira, CPF 965.991.628-00, RG 16.618.755. BEM E LOCALIZAÇÃO: Um prédio residencial consistente 
de uma casa de alvenaria com 51,00 metros quadrados de área construída, sob número 440 na Rua Amapá, Bairro do 
Uberaba, nesta cidade e comarca, e seu respectivo terreno, constituído do lote nº 30, quadra 02, do Conjunto Habitacional 
Nosso Teto, com as seguintes confrontações: 8,00 metros de frente para a citada rua, tendo nos fundos a mesma metragem 
da frente, por 20,00 metros da frente ao fundo, de ambos os lados, encerrando a área de 160,00 metros quadrados, 
confrontando pelo lado direito, de quem de frente olha o imóvel, com o lote 31, do lado esquerdo com o lote nº 29, e nos 
fundos com o lote nº 25, cujas descrições e medidas estão descritas na matrícula sob nº 21.615 do CRI local. O imóvel é 
bastante simples com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e pequeno quintal. A Matrícula nº 21615 traz informação de 
hipoteca do imóvel à CEESP, Caixa Econômica Estadual, cujo sucessor é o Banco do Brasil S/A, com valor avaliado em CR$
1.366.215,00, para O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: até o início da primeira 
etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior 
a 60 (sessenta) % do valor de avaliação atualizado ou 80 (oitenta) % do valor de avaliação. E para que ninguém possa 
alegar ignorância ou erro, o presente edital é afi xado no local de costume deste Fórum e publicado NO SITE DO GESTOR 
DE ACORDO COM ARTIGO 887. IMPORTANTE: Todo aquele que impedir perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar 
concorrente ou licitante, pôr meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará de acordo com 
o art. 358 do Código Penal incurso na pena de dois meses a um ano de detenção, ou multa, além da pena correspondente 
à violência. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Bragança Paulista aos 04 de março de 2020. Eu, Pedro Marcelo 
Sá de Oliveira,  Escrevente  Técnico  Judiciário,  digitei.  Eu  ,  Paulo  Henrique Santos do Amaral, Escrivão-Diretor II,
subscrevi. PROCESSO N° 0004140-28.2010.8.26.0099 - ordem nº 2010/000597, e apensos 0004399- 86.2011.8.26.0099 
– ordem nº 1029/11, 0003810-89.2014.8.26.0099 – ordem nº 664/14. CDA’S:1811/2005; 5263/2006 VALOR DA DÍVIDA: R$ 
4.078,04 – ATUALIZADO ATÉ 10/07/2018 – FLS 72. EXEQUENTE: PREFEITURA  MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA 
- CNPJ 46.352.746/0001-65 EXECUTADO: Eduardo Gomes Nogueira, CPF 965.991.628-00, RG 16.618.755. BEM E 
LOCALIZAÇÃO: Um prédio residencial consistente de uma casa de alvenaria com 51,00 metros quadrados de área 
construída, sob número 440 na Rua Amapá, Bairro do Uberaba, nesta cidade e comarca, e seu respectivo terreno, 
constituído do lote nº 30, quadra 02, do Conjunto Habitacional Nosso Teto, com as seguintes confrontações: 8,00 metros de 
frente para a citada rua, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, por 20,00 metros da frente ao fundo, de ambos os 
lados, encerrando a área de 160,00 metros quadrados, confrontando pelo lado direito, de quem de frente olha o imóvel, com 
o lote 31, do lado esquerdo com o lote nº 29, e nos fundos com o lote nº 25, cujas descrições e medidas estão descritas na 
matrícula sob nº 21.615 do CRI local. O imóvel é bastante simples com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e pequeno 
quintal. A Matrícula nº 21615 traz informação de hipoteca do imóvel à CEESP, Caixa Econômica Estadual, cujo sucessor é
o Banco do Brasil S/A, com valor avaliado em CR$ 1.366.215,00, para garantia de dívida de igual valor, equivalente a 
300,00000 UPC´s, que seria paga através de 300 prestações mensais, com taxa nominal de juros de 2% a.a. Traz, ainda, 
informação de que a credora CEESP – Caixa Econômica Estadual, deu em caução seus direitos creditórios adquiridos 
acima ao BNH – Banco Nacional da Habitação, cuja sucessora é a Caixa Econômica Federal – CEF, em valor idêntico ao 
valor de avaliação supra mencionado. Informação adicional da Matrícula nº 21615 quanto a penhoras: 1. O imóvel objeto 
dessa  matrícula foi penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 090.01.2007.008705-4, número de ordem 
680/07, que tem como exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, 
garantindo o objeto débito da execução, no valor de R$ 1.895,48, conforme Auto de Penhora de 02 de março de 2011, tendo 
sido nomeada fi el depositária do bem Maria Souza Felizardo, CPF nº 105.762.848-40.O imóvel objeto dessa matrícula foi 
penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 090.01.2011.004399-0, número de ordem 1029/11, que tem como 
exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, garantindo o objeto 
débito da execução, no valor de R$ 1.411,77, conforme Auto de Penhora de 08 de março de 2015, tendo sido nomeada fi el 
depositária do bem Stephanie Carvalho Oliveira, CPF nº 355.279.738-60, RG 41.792.379-X.O imóvel objeto dessa matrícula 
foi penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 090.01.2010.004140-0, número de ordem 597/10, que tem 
como exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, garantindo o 
objeto débito da execução, no valor de R$ 1.016,34, conforme Auto de Penhora de 10 de março de 2016, tendo  sido 
nomeado fi el depositário do bem Adriano Cesila, CPF nº 120.673.718-27, RG 22.373.247-3.O imóvel objeto dessa matrícula 
foi penhorado nos autos do processo de Execução Fiscal nº 0003810-89.2014.8.26.0099, número de ordem 664/14, que 
tem como exequente a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista e como executado Eduardo Gomes Nogueira, garantindo 
o objeto débito da execução, no valor de R$ 2.156,37, conforme Auto de Penhora de 04 de outubro de 2016, tendo sido 
nomeada fi el depositária do bem Carla Torres, RG 27.689.717-1.DEPOSITÁRIO: Adriano Cesila, CPF nº 120.673.718-27 
RG: 22.373.247-3, Secretário Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista – SP, à época da 
penhora.REAVALIAÇÃO: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) – VALOR MÍNIMO DE VENDA PARA 2° LEILÃO: 60 
(SESSENTA) % DA  AVALIAÇÃO.
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