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Edital pormenorizado
CEZARCEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará leilão extrajudicial no dia 28/03/2022 
às 11:00h, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente DRIANA PICKARDT GALVAO INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA. 
CNPJ nº 37.286.639/0001-95. Os bens a serem apregoados permanecerão sob a guarda e responsabilidade das Comitentes e serão vendidos no estado em que 
se encontram, por preços não inferiores aos estipulados, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou a prazo sem autorização prévia dos comitentes, devendo ser 
observadasobservadas as condições de venda e pagamento do leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por 
cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados (conforme Decreto nº 21.981, de 19/10/1932). Os Comitentes se responsabilizam pela qualidade, origem, 
existência, legitimidade, autenticidade e segurança dos bens a serem apregoados, sendo também responsável pela entrega dos bens aos arrematantes, perma-
necendo o Comitente como único responsável pela veracidade das informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Os bens levados ao leilão estão porme
norizados e descritos abaixo: DESATIVAÇÃO TOTAL: Bricolagens, pisos, porcelanatos, itens para o lar, mobiliários e outros. Observações: A) Os bens 
serão vendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia e poderão ser apregoados em quantidades aproximadas e podem conter variações nas 
quantidades citadas, sem que seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago. B) Os bens a serem apregoados estarão abertos para visi-
tação, onde poderão ser examinados pelos interessados, mediante prévio agendamento (24h) através dos tels.: (11) 5461-5750 ou 96468-3087. C) Os Comprado
res que optarem por NÃO realizar a visitação, declaram e aceitam a adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a reclamação e reposição de peças. 
Assumirão a responsabilidade a partir da data de retirada dos produtos, civil e criminalmente pelo possível descarte indevido dos produtos de informática, conforme 
Resolução CONAMA ou outra que venha substitui-la. D) O pagamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. E) É de responsabilidade do ar-
rematante todos os custos e procedimentos envolvidos para a retirada como impostos decorrentes do transporte dos bens até o destino, providenciar documenta
ção para tal finalidade para operações em âmbito nacional, excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações e 
caso o leiloeiro e/ou o comitente sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos daí decorrentes de acordo 
com o Convênio ICMS 93 de 17/09/2015. 

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará um leilão extrajudicial no dia 
29/03/2022, a partir das 11h pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente LOJAS RIACHUELO S/A, CNPJ nº 33.200.056/0001-49. Os bens a serem apre-
goados permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Comitente e estarão abertos para visitação onde poderão ser examinados pelos, mediante prévio 
agendamento (24h) através dos tels.: (11) 5461-5750 ou (11) 96468-3087; serão vendidos no estado em que se encontram, por preços não inferiores aos estipula-
dos, não podendo o leiloeiro vender a crédito ou a prazo sem autorização prévia do comitente, devendo ser observadas as condições de venda e pagamento do 
leilão. O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados 
(conforme Decreto nº 21.981, de 19/10/1932). O Comitente se responsabiliza pela qualidade, origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança dos bens 
a serem apregoados, sendo também responsável pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o COMITENTE como único responsável pela veraci-
dade das informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Bens levados a leilão pormenorizados e descritos: APROX. 5.340 KGS DE TECIDOS DIVER-
SOS. Observações: A) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia. B) Todos os custos e procedimentos envolvidos para a 
retirada serão de responsabilidade do arrematante. C) O pagamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. D) Roupas e acessórios em geral, 
fica estabelecido que se trata de objetos oriundos de mostruários, peças com defeitos de fábrica e sinistradas em transportes ou guarda. Não cabendo aos arrema
tantes, reclamações posteriores à compra e tampouco trocas de peças em lojas oficiais. Não haverá garantias de pares para todos os calçados. E) Os Comprado-
res que optarem por NÃO realizar a visitação, declaram e aceitam a adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a reclamação e reposição de peças. 
Assumirão a responsabilidade a partir da data de retirada dos produtos, civil e criminalmente, bem como o uso ilegal da marca RIACHUELO.  F) Os impostos de 
qualquer natureza, inclusive ICMS, decorrentes do transporte dos bens até o destino, devendo este providenciar documentação hábil para tal finalidade tanto para 
operações estaduais como para interestaduais, excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações. Caso o leiloei-
ro e/ou o comitente sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos daí decorrentes de acordo com o Con-
vênio ICMS 93 de 17/09/2015. G) Os lotes poderão ser apregoados em quantidades aproximadas, e podem conter variações nas quantidades citadas, sem que 
seja devido qualquer pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago.

CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA, leiloeiro oficial, matriculado na JUCESP sob o nº 602, torna público que realizará um leilão extrajudicial no dia 
31/03/2022 a partir das 11hrs, pelo site www.lut.com.br, autorizado pela comitente MARISA LOJAS S.A, CNPJ nº 61.189.288/0001-89. Os bens a serem apregoa-
dos permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Comitente e estarão abertos para visitação onde poderão ser examinados pelos interessados, mediante 
prévio agendamento (24h) através WhatsApp do n° (11) 96468-3087; serão vendidos no estado em que se encontram, por preços não inferiores aos estipulados, 
nãonão podendo o leiloeiro vender a crédito ou a prazo sem autorização prévia do comitente, devendo ser observadas as condições de venda e pagamento do leilão. 
O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo(s) arrematante(s), corresponderá a 5% (cinco por cento) sobre o valor de venda dos bens arrematados (confor-
me Decreto nº 21.981, de 19/10/1932). O Comitente se responsabiliza pela qualidade, origem, existência, legitimidade, autenticidade e segurança dos bens a 
serem apregoados, sendo também responsável pela entrega dos bens aos arrematantes, permanecendo o COMITENTE como único responsável pela veracida
de das informações fornecidas e relativas aos referidos bens. Bens levados a leilão pormenorizados descritos: ITENS DE INFORMÁTICA E OUTROS. Obser-
vações: A) Os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem direito a garantia. B) Todos os custos e procedimentos envolvidos para a retirada serão 
de responsabilidade do arrematante. C) O pagamento deverá ser efetuado em 24h após o recebimento do boleto. D) Roupas e acessórios em geral, fica estabele-
cido que se trata de objetos oriundos de mostruários, peças com defeitos de fábrica e sinistradas em transportes ou guarda. Não cabendo aos arrematantes, recla
mações posteriores à compra e tampouco trocas de peças em lojas oficiais. Não haverá garantias de pares para todos os calçados. E) Os Compradores que opta-
rem por NÃO realizar a visitação, declaram e aceitam a adquiri-los no estado em que se encontram, sem direito a reclamação e reposição de peças. Assumirão a 
responsabilidade a partir da data de retirada dos produtos, civil e criminalmente, bem como o uso ilegal da marca MARISA.  F) Os impostos de qualquer natureza, 
inclusive ICMS, decorrentes do transporte dos bens até o destino, devendo este providenciar documentação hábil para tal finalidade tanto para operações estadu
ais como para interestaduais, excluindo qualquer responsabilidade do leiloeiro e do comitente vendedor por eventuais autuações. Caso o leiloeiro e/ou o comitente 
sejam autuados em relação a tais tributos, o arrematante será responsável por reembolsar os prejuízos daí decorrentes de acordo com o Convênio ICMS 93 de 
17/09/2015. G) Os lotes poderão ser apregoados em quantidades aproximadas, e podem conter variações nas quantidades citadas, sem que seja devido qualquer 
pagamento adicional e/ou reembolso do valor pago. 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CAMPINAS REAL ESTATE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA, inscrita no CPF/MF sob 
o nº 65.431.967/0001-73; e PAULO ROBERTO CUNHA DENENO (depositário), inscrito no CPF/MF sob o nº 777.595.758-15. O Dr. Fabio Varlese Hillal, MM. Juiz de Direito 
da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem móvel, 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 DO BRASIL S/A em face de CAMPINAS REAL 
ESTATE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA e outro - Processo nº 1014380-04.2016.8.26.0114 – Controle nº 804/2016, e que foi designada a venda do 
bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM MÓVEL - O bem será vendido no estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte 
interessada verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial 

de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/04/2022 às 10:30h e se encerrará dia 06/04/2022 às 10:30h, onde somente serão aceitos lances iguais ou 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 06/04/2022 às 10:31h e se encerrará no dia 
27/04/2022 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
exceto eventuais débitos e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do 
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - 
Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão 
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito em conta judicial, que será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela adjudicação 
(art. 876 do CPC), participará 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. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a 
diferença, no prazo acima estipulado. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: obra de arte “Carioca” da artista plástica Beatriz Milhazes; Técnica: Tapeçaria; Medida: 200 x 200 
cm; Ano: 2008. O bem encontra-se na Avenida Professora Dea Ehrhardt Carvalho, 81, Casa 28, Sítio Recreio Gramado, Campinas/SP, sendo nomeado depositário o executado. Valor da Avaliação do bem: R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais) para julho de 2021. Campinas, 02 de março de 2022. Dr. Fabio Varlese Hillal, Juiz de Direito.

em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 

1º Leilão terá início no dia 01/04/2022 às 10:30h e se encerrará dia 06/04/2022 às 10:30h

em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 

1º Leilão terá início no dia 01/04/2022 às 10:30h e se encerrará dia 06/04/2022 às 10:30hELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 01/04/2022 às 10:30h e se encerrará dia 06/04/2022 às 10:30h
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 
27/04/2022 às 10:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 

Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 

por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 

exceto eventuais débitos e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - 
Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@m
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

1º Leilão terá início no dia 01/04/2022 às 10:30h e se encerrará dia 06/04/2022 às 10:30h
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 

Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
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preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - 
Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@m
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@m
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação 
nem sempre será possível, pois alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 

1º Leilão terá início no dia 01/04/2022 às 10:30h e se encerrará dia 06/04/2022 às 10:30h
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 
superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 

Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 

Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello 

por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da avaliação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o bem correrão por conta do arrematante, 
Gonçalves Pereira, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta 

exceto eventuais débitos e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput
preço do bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. DA PROPOSTA - 
Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@m
(Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 
em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, 

pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 
em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da 
pagar ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de arrematação do bem. A comissão devida ao Leiloeiro não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante 

comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito em conta judicial, que será enviada por e-mail. Se o credor não optar pela adjudicação 
(art. 876 do CPC), participará 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. Se este for inferior ao do lanço, deverá depositar a 
diferença, no prazo acima estipulado. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). Todas as 
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 

 RELAÇÃO DO BEM
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 

 RELAÇÃO DO BEM
regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 

cm; Ano: 2008. O bem encontra-se na Avenida Professora Dea Ehrhardt Carvalho, 81, Casa 28, Sítio Recreio Gramado, Campinas/SP, sendo nomeado depositário o executado. 
. Campinas, 02 de março de 2022. Dr. Fabio Varlese Hillal, Juiz de Direito.

4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Campinas/SP

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 12/04/2022 às 11h00 - VALOR: R$ 
72.294,58 e 2º leilão público – 13/04/2022 às 11h00 - VALOR: R$ 136.323,67. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO 
PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, 
por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – 
SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno, constituído pelo lote 01, da quadra 14, do 
loteamento denominado Residencial Mais Viver São José do Rio Preto, em São José do Rio Preto/SP, 
com a área de 245,69m². Cadastro Municipal nº 0261976000. MATRÍCULA: 145.627 – 1º Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. FIDUCIANTE: SIDNEI CONESSA MARTINES CPF 
304.617.878-65. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 14/03/2022. O arrematante pagará no ato, o 
valor da arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura 
pública, imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A 
desocupação / reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda 
em caráter ad corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar 
desconhecimento das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença nas 
medidas da unidade não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os 
fiduciantes. Maiores informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital 
completo disponível no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 04/04/2022 às 10h00 - VALOR: R$ 
176.972,74 e 2º leilão público – 05/04/2022 às 10h00 - VALOR: R$ 182.880,30. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO 
PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, 
por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – 
SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno designado por Lote 26 da Quadra “B”, do 
Loteamento denominado Jardim Caiman, em Campinas/SP, com uma área de 175,00m². MATRÍCULA: 
216.792 – 3º Registro de Imóveis de Campinas/SP. FIDUCIANTES: MARILENE GOMES DE OLIVEIRA 
CPF 155.063.958-76 E ROSENILDO DE OLIVEIRA CPF 158.520.278-98. CONSOLIDAÇÃO DA 
PROPRIEDADE: 15/02/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da arrematação e 5% de comissão da 
leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, imposto de transmissão, foro, 
laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações e todas as despesas 
que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / reintegração na posse ficará a cargo 
exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad corpus, vendido no estado em que se 
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características, estado 
de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade não dará direito a qualquer 
reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores informações no escritório da 
leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível no site da leiloeira ou pelo 
e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.satoleiloes.com.br. 1º leilão público – 04/04/2022 às 10h15 - VALOR: R$ 
170.801,48 e 2º leilão público – 05/04/2022 às 10h15 - VALOR: R$ 195.761,88. 

TATIANA HISA SATO, leiloeira oficial, Jucesp 817, autorizada pelo credor fiduciário BANCO RIBEIRÃO 
PRETO S/A – CNPJ nº 00.517.645/0001-04, realizará os leilões para a venda do imóvel abaixo descrito, 
por meio de alienação fiduciária, nos termos da Lei 9.514/97 – Sistema de Financiamento Imobiliário – 
SFI alterada pelas Leis Federais nº 10.931/04 e nº 13.043/14 e demais disposições aplicáveis pelas 
condições estabelecidas neste Edital: IMÓVEL: Um terreno designado por Lote 17 da Quadra “C”, do 
Loteamento denominado Jardim Caiman, em Campinas/SP, com uma área de 175,00m². Registro 
anterior: R.12/135.178, em 25/09/2014. MATRÍCULA: 216.823 – 3º Registro de Imóveis de 
Campinas/SP. FIDUCIANTES: ELIZABETE BARBOSA DE OLIVEIRA ALVES CPF 343.466.048-89, WAGNER 
VINICIUS DE OLIVEIRA ALVES CPF 422.688.388-89 E EDEGAR CARLOS BARBOSA CPF 345.597.238-18. 
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 15/02/2022. O arrematante pagará no ato, o valor da 
arrematação e 5% de comissão da leiloeira e arcará com todas as despesas cartorárias, escritura pública, 
imposto de transmissão, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações e todas as despesas que vencerem a partir da data da arrematação. A desocupação / 
reintegração na posse ficará a cargo exclusivo do arrematante se no caso houver. Venda em caráter ad 
corpus, vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características, estado de conservação ou eventual diferença nas medidas da unidade 
não dará direito a qualquer reivindicação. Ficam intimados dos leilões os fiduciantes. Maiores 
informações no escritório da leiloeira telefone (11) 4223-4343, através do edital completo disponível 
no site da leiloeira ou pelo e-mail contato@satoleiloes.com.br.

EDITAL DE LEILÃO DE BENS DIVERSOS | O leilão será realizado 12 de Abril de 2022, 
às 10:00, no site www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – 
Jucesp 817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO 

DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO DE MÁQUINA DE BATIDA SUPERAMA 320| CARMOREL 
ARTES GRÁFICAS– CNPJ nº 28.828.715/0001-56. O leilão será realizado dia 11 
de Abril de 2022, às 11:00 horas conforme o horário de Brasília, no site 

www.hisaleiloes.com.br. Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp817. EDITAL COMPLETO E 
CONDIÇOES DE VENDA E  PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE 
WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO DE IMÓVEL | O leilão será realizado dia 19 de abril de 2022, às 
10:00 horas conforme o horário de Brasília, no site www.satoleiloes.com.br. 
Leiloeira Oficial: Tatiana Hisa Sato – Jucesp817. EDITAL COMPLETO E CONDIÇOES 
DE VENDA E  PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE 

WWW.HISALEILOES.COM.BR.

EDITAL DE LEILÃO BENS IMÓVEIS |  COOPERATIVA DE CRÉDITO – SICOOB 
SUL DE MINAS, inscrita no CNPJ nº 04.079.285/0001-59. O leilão será 
realizado no dia 13 de Abril  de 2022 às 14h00 conforme o horário de Brasília, 

no site www.satoleiloes.com.br. Leiloeira Oficial Tatiana Hisa Sato – Jucesp 817. EDITAL 
COMPLETO E CONDIÇOES DE VENDA E PARTICIPAÇÃO DESTE LEILÃO ESTÃO DISPONÍVEIS 
EM NOSSO SITE WWW.SATOLEILOES.COM.BR.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS DATAS 
DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa Comandante 
Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no site 
www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. Jucesp nº 817, 

autorizada por CONSTRUTORA JORGE BALLAN LTDA – CNPJ 60.626.199/0001-90, venderá em 1º e 
2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: A 
unidade autônoma designada apartamento nº 112, localizado no 11º pavimento do “Edifício Varandas 
Santa Paula”, situado na Avenida Doutor Augusto de Toledo nº 769, em São Caetano do Sul/SP, 
composto de 1 suíte, 1 dormitório, banheiro, sala de estar/jantar com terraço gourmet, cozinha e área 
de serviço, com a área real privativa coberta edificada de 64,6000m², a área real privativa descoberta de 
7,1500m², a área real coberta edificada de 53,3230m², estando incluída nesta área uma vaga de 
garagem e a área real total construída de 125,0730m². Há indisponibilidades na matricula, sendo que o 
arrematante deverá ser responsável pelo levantamento indisponibilidades e arcar com os custos. 
Matrícula nº 45.153 – 2º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de São Caetano do Sul/SP. 1º 
LEILÃO 07/04/2022 às 10h00 - VALOR: R$ 883.865,41. 2º LEILÃO 08/04/2022 às 10h00 - VALOR: R$ 
1.387.786,32. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da escritura; 
ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; desocupação do 
imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 21/02/2022. Os Fiduciantes - EUCLIDES 
GARCIA CPF 008.939.088-19 E FATIMA MARCHIORI GARCIA CPF 049.184.128-07 – comunicados das 
datas dos leilões, também pelo presente edital, para o exercício da preferência. Os interessados 
deverão tomar conhecimento do Edital completo, disponível no portal da Hisa Leilões - 
www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

EDITAL DE 1º e 2º LEILÕES PÚBLICOS EXTRAJUDICIAIS E INTIMAÇÃO DAS 
DATAS DOS LEILÕES – ONLINE E PRESENCIAL - Local do Leilão - Travessa 
Comandante Salgado, 75 – Fundação – São Caetano do Sul – SP e online no 
site www.hisaleiloes.com.br. TATIANA HISA SATO, Leiloeira Oficial – mat. 

Jucesp nº 817, autorizada por DIÁLOGO RIBEIRÃO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA – CNPJ 11.317.687/0001-00, venderá em 1º e 2º Público Leilão Extrajudicial – art.26, 27 
e § da Lei Fed. Nº 9.514/97 e suas alterações, o IMÓVEL: Apartamento nº 23, localizado no 2º 
pavimento, do empreendimento denominado “Condomínio Residencial Belatto”, situado na rua 
Campo Largo nº 964, no 33º Subdistrito – Alto da Mooca/SP, com uma área real privativa de 
97,530m² (nesta incluída o depósito nº 75, situado no 3º subsolo e as vagas de garagem nºs 
32P/33M, localizadas no 3º subsolo), uma área real comum de 59,605m² e uma área real total de 
157,135m². Matrícula nº 173.310 – 7º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 
07/04/2022 às 10h00 - VALOR: R$ 982.642,07. 2º LEILÃO 08/04/2022 às 10h00 - VALOR: R$ 
732.005,24. Encargos do arrematante: pagto. à vista do valor do arremate e 5% de comissão da 
leiloeira; emissão de matrícula, certidões (inclusive das Credoras) para lavratura e registro da 
escritura; ITBI e despesas com escritura/registro; despesas a partir da data da arrematação; 
desocupação do imóvel. Venda ad corpus. Consolidação da Propriedade em 08/03/2022. Os 
Fiduciantes - WAGNER AUGUSTO RONCATO CPF 807.513.698-53 E IZOLETE TERESINHA MOTER 
RONCATO CPF 454.141.228-49 – comunicados das datas dos leilões, também pelo presente 
edital, para o exercício da preferência. Os interessados deverão tomar conhecimento do Edital 
completo, disponível no portal da Hisa Leilões - www.hisaleiloes.com.br | (11)94886-0334.

AERONAVE COMPAIR CA-4 /• 19.360 CTC 4X2 2019/2020• G 420 A4X2 2009/2009• M.BENZ/
ATEGO 2426 2015/2015• 25.360 CTC 6X2 2019/2020• INDUSCAR FOZ O LO 2019/2020• G 420
A4X2 2009/2009• G 420 A4X2 2009/2009• UNO DRIVE 1.0 2017/2018• PALIO ATTRACTIV 1.4
2011/2011• CELTA 1.0L LS 2011/2012• UNO VIVACE 1.0 2011/2012• GOL 1.0 GIV 2013/2014•
RENAULT SYMBOL EX1616V 2011/2012• KA FLEX 2009/2010• FIESTA 2005/2006• KA FLEX
2012/2013• PALIO FIRE ECONOMY 2013/2014• DOBLO ADVENTURE 2004/2004• KA FLEX
2011/2011• ENTRE OUTROS.

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

LEVES E PESADOS 07/07/2021 . 10H (16) 4042-255026/03/2022 . 10h00

RIBEIRÃO PRETO-SP: Rod. Abrão Assed, KM 50 (Sentido Serrana) 
- Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - CEP 14097-500

*Veículos retomados de financiamento www.winleiloes.com.br

Venda no estado em que se encontram,
demais condições no catalogo do leilão.

Luiz Eduardo Gomes . JUCESP Nº 969

NIX JOY 2019/2020• KA SE 1.0 HA B 2017/2018• GOL 1.6L MB5 2018/2019• S10 LS DD4 2016/2017•
FIESTA 1.6 FLEX 2011/2012• ONIX 1.0MT LT 2019/2019• NOVO VOYAGE TL MBV 2018/2018• ONIX
1.0MT LT 2019/2019• HB20 1.0M COMFOR 2016/2017• GOL 1.0 GIV 2011/2012• ONIX JOY 2019/
2020• FIORINO HD WK E 2019/2020• ONIX 1.0MT LT 2019/2019• ARGO DRIVE 1.0 2020/2021•
VERSAILLES 2.0 GL 1992/1992• YS150 FAZER SED 2020/2021• ENTRE OUTROS.

O Leilão será realizado com limitação de até 50 pessoas, devido às restrições impostas pelo Ministério da Saúde.

LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 20/07/2021 . 10H (16) 4042-2550
LEILÃO PRESENCIAL E ONLINE

SUCATAS 26/03/2022 . 09h00

LEILÃO JUDICIAL
APARTAMENTO NA VILA NOVA CONCEIÇÃO - SP 

TERRENO DE 9.400 M2 EM SOROCABA COM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO 
CASA EM CAMPOS DO JORDÃO 

IMÓVEL COMERCIAL EM INDAIATUBA
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EDI-
TAL - 1º e 2º leilão do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e intimação de Ita Motors 
Comercial Ltda (CNPJ/MF sob n. 013.820.937/0001-55), Marcelo Tiburcio Camargo (CPF/MF sob n. 066.240.298-70), 
Andrea Karla Arruda Camargo (CPF/MF sob n. 620.726.254-91), DM MAC Participações S/A (CNPJ/MF sob n. 
008.794.534/0001-49), extraído dos autos da Execução de Título Extrajudicial - Contratos Bancários, movida por Banco 
Santander (CNPJ/MF sob n. 90.400.888/0001-42), processo nº 1125605-37.2017.8.26.0100, em trâmite perante a 28ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP. A Excelentíssimo Juíza Dra. Flavia Poyares Miranda da 28ª 
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fundamento nos artigos 
882 a 903 do NCPC e Provimento CSM nº 1625/09 do TJ/SP, e ainda artigo 335, “caput”, do Código Penal, o Leiloeiro 
Público Oficial Sr. Sami Raicher, inscrito na JUCESP sob nº 930, através do portal de leilões eletrônicos RAICHER LEI-
LÕES (www.raicherleiloes.com.br), levará a público leilão, no 1º Leilão com início no dia 05 de abril de 2022 as 14h00, e 
com término no dia 08 de abril de 2022 as 14h00, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior ao da avaliação, 
ficando desde já designado o 2º Leilão com início no dia 08 de abril 2022 as 14h00, e com término no dia 03 de maio de 
2022 as 14h00 caso não haja licitantes no 1º Leilão, ocasião em que os bens serão entregues a quem mais der, não 
sendo aceito lance inferior a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação (disposto no artigo 887, § 3º do CPC), do(s) 
bem(ns) abaixo descritos, conforme condições de venda constantes no presente edital, do lote único; BENS IMÓVEIS: 
Lote 01) Um terreno situado no Jardim Santa Rosália, localizado na Rua Comendador Hélio Monzoni, com frente para a 
cita Rua Comendador Hélio Monzoni, medindo 120,21 metros em reta, continuando em curva á direita por 10,53 metros, 
até o prolongamento da Rua Capitão Carlos Malheiros Oetterer, onde mede 51,04 metros em reta, continuado em curva 
á direita por 17,75 metros até a rua Projetada “P”, onde mede 134,35 metros em reta, continuado em curva á direita por 
13,04 metros até a Avenida Dom Aguirre-projetada, onde mede 47,36 metros em reta, continuado em curva á direita por 
15,24 metros, até a rua Comendador Helío Monzoni, no ponto onde se iniciou a descrição. Confronta-se ao norte com a 
R. Capitão Carlos Malheiros Oetterer-prolongamento; a leste com a Rua Projetada “P”; ao sul com a Avenida Dom Aguirre 
Projetada e a oeste com a Rua Comentador Helío Monzoni, perfazendo o terreno a área total de 9.413,29 metros quadra-
dos. Matrícula sob. nº 49.601 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Sorocaba – SP. Contribuinte Municipal 
sob. nº 54.32.05.0079.00.000 e 54.32.05.0275.00.000. Avaliado pelo valor de R$ 17.069.923,37 em novembro/2018. Valor 
de avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais co-
muns que correspondem à R$ 20.694.355,85 para janeiro/2022, que será atualizado à época da alienação. Lote 02) Lote 
nº 96 (noventa e seis), do loteamento denominado Colinas de Capivari, com a área de 1.040,00m²., (hum mil, e quarenta 
metros quadrados), com frente para a Av. Colinas de Capivari, onde mede em curva 10,30m²., mais 20,00ms; do lado di-
reito confronta com o lote nº 97, onde mede 32,00ms., do lado esquerdo confronta com o lote 95, onde mede 35,50ms, e 
nos fundos confina com o lote 101, onde mede 30,00ms. Matrícula sob. nº 16.059 do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Campos do Jordão – SP. Contribuinte Municipal sob. nº 02.111.006. Avaliado pelo valor de R$ 1.199.873,53 
em agosto/2018. Valor de avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os 
débitos judiciais comuns que correspondem à R$ 1.464.840,88 para janeiro/2022, que será atualizado à época da aliena-
ção. Lote 03) Uma gleba de terras designada pela letra A, situada no bairro Cidade Nova, nesta comarca de Indaiatuba, 
com as seguintes medidas e confrontações: mede 54,30 metros de frente para a avenida Presidente Vargas; 131,13 me-
tros do lado esquerdo confrontando com a Gleba B; 85,00 metros do 1ª do direito confrontando com a rua 02, e 40,00 
metros nos fundos confrontando com a Yanmar do Brasil S/A., encerrando uma área de 4.444,35 metros quadrados. 
Matrícula sob. nº 053354 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Indaiatuba – SP. Contribuinte Municipal sob. 
nº 0032.6270.0-2. Avaliado pelo valor de R$ 13.200.000,00, quando constituída alienação fiduciária sobre o bem em 
29/10/2014. Valor de avaliação atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os 
débitos judiciais comuns que correspondem à R$ 20.366.984,00 para janeiro/2022, que será atualizado à época da alie-
nação. Lote 04) Apartamento nº 51, localizado no 5º pavimento do BLOCO B – UNIQUE, integrante do empreendimento 
VILA NOVA RESERVED, situado na Avenida Hélio Pellegrino nº 720, em Indianópolis - 24º Subdistrito. UM APARTAMEN-
TO com as áreas edificadas cobertas: privativa 235,960m², comum 133,078m², total 370,073m² descobertas: privativa 
1,400m², comum 37,678m², total 39,078m², total coberta + descoberta 409,151m², fração ideal no solo de 1,05452%, e 
coeficiente de proporcionalidade de 0,0105452%, cabendo-lhe o direito de uso de 3 vagas indeterminadas na garagem 
coletiva localizada nos subsolos e do depósito nº 1, no 3º subsolo. Matrícula sob. nº 211.222 do 14º Oficial de Registro de 
Imóveis de São Paulo – SP. Contribuinte Municipal sob. nº 041.076.0051-3. Avaliado pelo valor de R$ 3.503.000,00, 
quando constituída alienação fiduciária sobre o bem em 31/07/2013. Valor de avaliação atualizado pela Tabela Prática do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais comuns que correspondem à R$ 5.778.324,50 para 
janeiro/2022, que será atualizado à época da alienação. O(s) imóvel(is) serão vendidos em caráter “AD CORPUS” e no 
estado de conservação em que se encontra. O arrematante se responsabiliza por todos os riscos, providências e despe-
sas necessárias para conclusão da construção ou demolição e/ou sua averbação, bem como, proceder a todo e qualquer 
ato que se fizer necessário para a regularização do imóvel ao CRI e prefeitura ; DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DOS 
BENS: No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda será do valor da avaliação judicial atualizado pela Tabela Prática 
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para os débitos judiciais comuns que será atualizado à época da alienação. 
No segundo pregão, o valor mínimo para a venda do(s) imóvel(is) corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor 
atualizado. - ÔNUS: Matrícula 49.601 - 1º CRI de Sorocaba/SP: Av. 14, em 21 de novembro de 2007 – Consta que o 
imóvel objeto desta matrícula, encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Sorocaba sob as inscrições nºs 
54.32.05.0079.00.000 e 54.32.05.0275.00.000, conforme comprovantes respectivamente as Certidões nºs 7.240/2007 e 
7.239/2007; R.24 – Hipoteca em favor do Banco do Brasil (4º Grau); R. 26 - Hipoteca em favor ao Banco do Brasil 
(6ºGrau); R.33 – Hipoteca em favor de Banco Honda S/A e Moto Honda da Amazônia Ltda.; Av. 36. Consta averbação da 
penhora do imóvel objeto desta matrícula, do processo de Execução Civil, nº 10230461920158260602, do 5º Ofício Cível 
do Foro e Comarca de Sorocaba, TJ/SP, que Banco do Brasil, move contra DM MAC Participações S/A; Av. 37 - Consta 
Penhora, processo de Execução Civil, nº 10095338120158260602, 5º Ofício Cível do Foro e Comarca de Sorocaba, TJ/
SP, que Financeira ALFA S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos, move contra DM MAC Participações S/A; Av. 41 
– Consta penhora do imóvel objeto desta matrícula, do processo de Execução Civil nº 1125605-37.2017.8.26.0100, do 28º 
Ofício Cível Central de São Paulo, TJ/SP, em que Banco Santander S/A, move em face de DM MAC Participações S/A. A 
penhora recai sobre o imóvel objeto desta matrícula, bem como mais 3(três) imóveis. Há dívida de IPTU. ÔNUS: Matrícu-
la 16.059 – CRI de Campos do Jordão/SP: R. 8 – Conta, Alienação Fiduciária á Caixa Econômica Federal; Av. 9 – Consta, 
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1009533-81.2015.8.26.0602, que tramita perante a 5º Vara Cível do Foro de 
Sorocaba-SP, ajuizada por Financeira Alfa S.A, em face de Camargo Associados Comércio e Serviços Automotivos e ou-
tros; Av. 11 – Consta, Indisponibilidade de Bens de Marcelo Tiburcio Camargo, decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara 
do Trabalho de Londrina-PR, processo nº 09782201101809002; Av. 12 – Consta, Indisponibilidade de Bens de Marcelo 
Tiburcio Camargo e sua mulher Andréa Karla Arruda Camargo, decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara do Trabalho de 
Indaiatuba-SP, processo nº 00126187320155150077; Av. 13 – Consta, penhora, extraída dos autos de Execução Civil nº 
10095338120158260602, do 5º Ofício Cível Central da Comarca de Sorocaba-SP, movida pela Financeira Alfa S.A Crédi-
to, Financiamento e Investimento em face de DM MAC Participações S/A e outros; Av. 14 - Consta, Indisponibilidade de 
Andréa Karla Arruda Camargo e Marcelo Tiburcio Camargo, decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara 4ª do Trabalho de 
Jundiaí-SP, processo nº 00015279120135150097; Av. 15 – Consta, penhora nos autos da ação de cumprimento de sen-
tença, processo nº 0005971-44.2017.8.26.0642, da 3º Vara Cível da Comarca de Tatuí-SP, movida por M.S. Romagnolo 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, em face de Granfort Comercial Automotivo Ltda e outros; Av. 17 – Consta, penhora 
nos autos da ação de Execução Civil, processo nº 1125605-37.2017.8.26.0100, da 28º Ofício Cível do Foro Central da 
Comarca de São Paulo-SP, movida por Banco Santander (BRASIL) S.A, em face de ITA Motors Comercial Ltda e outros. 
Há dívida de IPTU. ÔNUS: Matrícula 53.354 do CRI de Indaiatuba/SP: R.15 - Consta, Alienação Fiduciária em favor da 
Financeira ALFA. Av. 26 – Consta, Penhora, extraída dos autos de Execução Cível, processo n. 1125605-
37.2017.8.26.0100, 28º Ofício Cível da Comarca de São Paulo-SP, em que figuram, como exequente, Banco Santander 
(Brasil) S.A, e, como executados, Marcelo Tiburcio Camargo e outros; Av. 28 – Consta, Cessão de Crédito, Financeira 
ALFA S.A – CFI cedeu e transferiu para MBC Imóveis e Participações Ltda – ME, decorrente da cédula de crédito bancário 
objeto do R.15; Av. 29 – Consta, Cessão de Direito e Obrigações, DM MAC Participações S/A cedeu e transferiu para RFE 
Administração de Bens Ltda, todos os Direitos e Obrigações decorrentes da Alienação fiduciária objeto do R.15. Há dívida 
de IPTU. ÔNUS: Matrícula 211.222 do 14º CRI de São Paulo/SP: R. 5 – Consta, Alienação Fiduciária ao Itaú Unibanco 
S/A; Av. 6 – Consta, ação de execução de título extrajudicial, extraído dos autos nº 1009533-81.2015.8.26.0602-711/15, 
da 5º Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, movida pelo Banco Financeira ALFA S/A, em face de Camargo Associados 
Comércio e Serviços Automotivos e outros; Av. 7 - Consta, ação de execução de título extrajudicial, extraído dos autos nº 
1015362-43.2015.8.26.0602, da 4º Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, movida pelo Banco Safra S/A, em face de 
Camargo Associados Comércio e Serviços Automotivos e outros; Av. 8 - Consta, ação de execução de título extrajudicial, 
extraído dos autos nº 1015371-05.2015.8.26.0602, da 1º Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, movida pelo Banco 
Safra S/A, em face de Camargo Associados Comércio e Serviços Automotivos e outros; Av. 10 - Consta, ação de execução 
de título extrajudicial, extraído dos autos nº 1030630-40.2015.8.26.0602, da 2º Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, 
movida pelo Banco Safra S/A, em face de Camargo Associados Comércio e Serviços Automotivos e outros; Av. 11 – Cons-
ta, Penhora, expedida pela 5º Vara Cível do Foro Central da Comarca de Sorocaba/SP, extraída dos autos nº 
10095338120158260602, movida pela Financeira ALFA S.A Crédito, Financiamento e Investimentos, em face de Marcelo 
Tiburcio Camargo e outros; Av. 13 – Consta, Indisponibilidade, extraído dos autos nº 00126187320155150077, solicitado 
pelo Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Indaiatuba/SP– TRT 15ºRegião, em fase de ITA Motors Comercial Ltda e 
outros; Av. 14 – Consta, Indisponibilidade, extraído dos autos nº 00015279120135150097, solicitado pelo Juízo da 4ª Vara 
do Trabalho da Comarca de Jundiaí/SP– TRT 15º Região, em fase de DECK Motors Comercial Ltda e outros; Av. 15 – 
Consta, Penhora, expedida pela 3º Vara Cível do Foro de Tatuí/SP, extraída dos autos nº 005971.44.2017.8.26.0624, 
movida por M.S Romagnolo Empreendimentos Imobiliários Ltda, Financiamento e Investimentos, em face de Marcelo Ti-
burcio Camargo e outros; Av. 17 - Consta, ação de cumprimento de sentença, extraído dos autos nº 5333-
45.2015.8.16.0014, da 9º Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, movida por André Murilo Woisky, em face de Carmaf 
Motores Comercial Ltda e outros; Av. 18 – Consta, Penhora, expedida pela 28º Vara Cível do Foro de Central de São 
Paulo/SP, extraída dos autos nº 1125605-37.2017.8.26.0100, movida por Banco Santander (Brasil) S/A, em face de Mar-
celo Tiburcio Camargo e outros. CONCURSO DE CREDORES E DEMAIS DISPOSIÇÕES: Em caso de arrematação, os 
créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza “propter rem”, sub-rogam-se sobre o respectivo preço. As dí-
vidas condominiais preferem a todas as demais (tributárias, trabalhistas etc.). Quanto às dívidas tributárias, há disposição 
expressa no parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Quanto às demais dívidas, aplica-se o referido 
artigo por analogia. A aquisição em leilão judicial é originária, o arrematante não arcará com nenhum outro valor além do 
valor do lanço e da comissão do leiloeiro (exceto irregularidade sobre os imóveis que ficará encargo do arrematante). Se 
o credor optar pela não adjudicação, participará 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, ressalvada a possibilidade de decisão distinta do 
Juízo. Deverá depositar o valor excedente, no mesmo prazo. Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do lei-
loeiro, na forma antes mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo exe-
cutado. COMO PARTICIPAR: O interessado em participar da alienação judicial eletrônica deverá se cadastrar previamen-
te no site www.raicherleiloes.com.br. Durante a alienação, os lanços deverão ser oferecidos diretamente no sistema do 
Leiloeiro, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Sobrevindo novo lanço nos três minutos antece-
dentes ao termo final da Alienação Judicial eletrônica, o horário (cronômetro) de fechamento do pregão será prorrogado 
por mais três minutos e sinalizado para que todos os usuários interessados tenham oportunidade de ofertar novos lanços. 
OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais ônus sobre o imóvel e todas as providências e despesas relativas à 
transferência do bem, tais como desocupação, ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras 
despesas pertinentes, oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão competente, inclusive débitos apura-
dos junto ao INSS, correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU, demais taxas e impostos, con-
forme o art. 130, “caput” e parágrafo único do CTN, bem como os débitos de condomínio (que possuem natureza “propter 
rem”), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. O arrematante deverá ainda, assinar o auto de arrematação, 
conforme disposição do artigo 903, NCPC. PAGAMENTO E CONDIÇÕES DE VENDA: O arrematante efetuará o paga-
mento à vista ou a prazo. Pagamento à vista: o depósito deve ser efetuado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 
encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, (obtida através do site www.bb.com.br). Pa-
gamento a prazo: depósito do sinal igual ou superior a 25% do valor de lance mínimo, no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito judicial do Banco Brasil, (obtida através do site 
www.bb.com.br) e o restante em até 30 (trinta) parcelas, com correção mensal pelo índice do E. TJ/SP e garantido por 
caução idônea (no caso de bens móveis) e pela hipoteca do próprio bem (no caso de bens imóveis), ficando esta forma 
de pagamento sujeita a apreciação do MM. Juízo (art. 891, parágrafo único, art. 895, § 1º, §2º, §7º e §8º, NCPC). Decor-
rido o prazo sem que arrematante tenha realizado o depósito do preço ou do sinal, tal informação será encaminhada ao 
MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. O arrematante pode pedir por escrito o parcelamen-
to do valor da arrematação até o início do leilão que será realizado, nos moldes e limites trazidos pelo artigo 895, incisos 
I e II, CPC/2015. Neste requerimento escrito e endereçado ao Juízo, o interessado deverá apresentar as prestações (ob-
servado o requisito do artigo 895, § 1°, CPC/2015), a modalidade, o indexador de correção monetária (artigo 895, § 2º, 
CPC/2015), a garantia oferecida (artigo 895, § 1°, CPC) e as condições de pagamento do saldo devedor (artigo 895, § 2º, 
CPC/2015). No mesmo requerimento, o interessado na arrematação com pagamento parcelado deverá consignar expres-
samente estar ciente da incidência da multa de 10% (sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas) em caso 
de atraso no pagamento (artigo 895, § 4°, CPC/2015). E, em caso de inadimplemento, deverá declarar sua ciência sobre 
a possibilidade de o exequente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos 
(artigo 895, § 5°, CPC/2015). Com igual destaque deve estar contido no edital que a proposta de pagamento do lance à 
vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado (artigo 895, § 7°, CPC/2015). Propostas serão 
submetidas à apreciação pelo MM Juízo, somente se não houver lance, pois o lance é soberano em face de qualquer 
proposta. Caso não haja lances dentro do previsto pelo edital homologado, poderá o interessado encaminhar a proposta 
ao leiloeiro em um prazo de 15 dias a contar do encerramento do leilão, para o Leiloeiro protocolar junto aos autos do 
processo com uma possível proposta desde que não seja abaixo do valor previsto pelo novo CPC/15- PAGAMENTO, 
COMISSÃO DO LEILOEIRO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: A arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do 
preço pelo arrematante através de guia de depósito judicial (emitida pelo leiloeiro), bem como a comissão do leiloeiro no 
prazo de 24 horas da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do Código de Processo Civil e art. 19 do Prov. n. CSM n. 
1625/2009). A comissão devida ao Leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O leiloeiro emitirá 
a guia de depósito ou boleto de pagamento da comissão em seu favor no mesmo momento de encaminhar a guia de dep. 
Judicial. Assinado o auto de arrematação a comissão será devida de maneira irretratável e irrevogável. Sobre o valor da 
arrematação, não se incluindo no valor do lanço (art. 7 da Resolução 236/2016 -CNJ). Em caso de acordo, adjudicação, 
remissão após a entrega e publicação do edital, a comissão do Leiloeiro permanece devida no aporte de 3% (Três por 
cento) do valor da avaliação, conforme já decidido pelo E. STJ em caso análogo (Resp. 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari 
Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Em caso de pagamento da dívida ou acordo com a parte credora, fica o(a) Exe-
cutado(a) ciente que deverá pagar ao Leiloeiro, a título de Verba Honorária, o equivalente a 5% sobre o valor da avaliação 
do bem penhorado em conformidade com o Artigo 7º § 3º da Resolução 236/2016 do CNJ. Em caso de adjudicação, os 
honorários do Leiloeiro correm por conta do adjudicante. Ciente a Executada que o prazo para embargos corre na forma 
do Artigo 903 § 2º do CPC. Neste caso, deverá o (a) exequente englobar no valor do acordo a comissão devida ao Leiloei-
ro, a título de ressarcimento das despesas. As propostas de arrematação enviadas pelo leiloeiro ou diretamente protoco-
lada nos autos do processo pelo proponente não estará isento da comissão do leiloeiro conforme prevê o edital, no impor-
te de 5% (cinco por cento) sobre o valor ofertado, O valor homologado será enviado um boleto de pagamento diretamente 
ao proponente, e em caso de não pagamento tornara-se um título executivo. Em todos os casos o pagamento será feito 
através de boleto bancário ou outro meio a ser indicado pelo leiloeiro oficial e o comprovante deverá ser imediatamente 
encaminhado pelo e-mail: raicher@gmail.com. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de 
computadores, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil. DÚVIDAS E ESCLARE-
CIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a presente ação, no escritório do leiloeiro oficial, localizado 
na Alameda Lorena, 800 SALA 1504 - Jardim Paulista, São Paulo/SP, através do telefone (11) 3099-0483 ou pelo e-mail: 
contato@raicherleiloes.com.br e ou raicher@gmail.com. Ficam os EXECUTADOS, seu cônjuge se casado for, a credores 
hipotecários e fiduciários caso tenha, demais exequentes interessados na alienação do bem e demais interessados, tuto-
res e curadores caso tenha, INTIMADOS das designações supra, nos termos do art. 274, parágrafo único art. 887, § 2º, 
§3º e § 5º e art. 889, parágrafo único, todos do Novo Código de Processo Civil, caso não sejam localizados para a intima-
ção pessoal. Não consta nos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.raicherleiloes.com.br. Será o edital, afixado e publicado. São Paulo, 22 de março 
de 2022. DRA. FLAVIA POYARES MIRANDA , JUÍZA DE DIREITO  
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EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
E INTIMAÇÃO DAS PARTES

ID 239 - Prazo de 120 dias para apresentação de propostas - LOCAL DE DIVULGAÇÃO: www.iniciativabr.com
Nos termos do art. 880 e seguintes do Código de Processo Civil, FAZ SABER, a quantos que o presente virem ou dele tiverem conhecimento que até o dia 20 de JULHO de 2022 às 15:00 horas, estará
aberto prazo para recebimento de propostas de compra do bem penhorado no processo abaixo relacionado em tramite perante a 3ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cotia - SP. As propostas deverão
ser encaminhadas ao corretor judicial credenciado perante o TJ-SP, Sr. JOSÉ VALERO SANTOS JÚNIOR, JUCERJA Nº: 67.881, através do e-mail: contato@iniciativabr.com, com cópia para
valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. PROCESSO: 0008534-65.2000.8.26.0152 - 3ª VC da Comarca de Cotia/SP. AUTOR: Oswaldo Lopes Correa. RÉU: Cooperativa
Habitacional de Cotia- HABCOTIA. DO BEM: Uma área de terras rural, com 3,60 alqueires ou 87.120,00m²., mais ou menos, localizada na Estrada do Morro Grande, Cotia/SP, matriculado no
1º CRI de Cotia-SP sob nº 13.790. AVALIAÇÃO: R$ 6.500.311,00. EDITAL COMPLETO NO SITE: www.iniciativabr.com. Cotia/SP, 22 de março de 2022. Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi -
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cotia-SP. José Valéro Santos Júnior - Intermediador Credenciado - CRECI/SP 67.881 / JUCESP 809.

*Os horários aqui considerados são sempre os horários de Brasília/DF. EDITAL DE LEILÃO, para 
INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, na venda dos bens móveis abaixo descri-
tos, pertencentes à RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ELDORADO INDÚSTRIAS PLÁSTICAS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 61. 820. 957/ 0001-79, Administradora Judicial nomeada F. REZENDE CON-
SULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, REPRESENTADA PELO DR. FREDERICO AN-
TONIO OLIVEIRA DE REZENDE, CREDORES, FAZENDAS PUBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. 
Processo nº 1013665-95.2019.8.26.0068. A DRA. DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, MM. 
Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que por 
este Juízo processam-se os autos da RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ELDORADO INDÚSTRIAS 
PLÁSTICAS LTDA. O leilão será realizado com fulcro na Lei nº 11.101/2005 e Prov. CSM 1625/2009 
do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.br), portal de leilões, com escritório si-
tuado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142 – São Paulo/SP, e-mail: thais@tmleiloes.
com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª PRAÇA que 
terá início em 11/04/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 25/04/2022 às 14:00 horas, onde 
serão aceitos lances com valor igual ou superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, 
não havendo licitantes se iniciará a 2ª PRAÇA em 25/04/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no 
dia 09/05/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de 
avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 3ª PRAÇA em 09/05/2022 às 14:01 horas, encer-
rando-se no dia 23/05/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior 
a 20% de avaliação. CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva 
Moreira de Sousa, devidamente matriculada na JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.
br. DESCRIÇÃO DOS BENS LISTADOS NO APENDICE A DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JU-
DICIAL: LOTE ÚNICO: INTEGRALIDADE DOS ITENS DESCRITOS ABAIXO: ITEM 1 - MÁQUINA 
INJETORA ROMI 700 TE SER 1300282. Valor: 72.000,00. ITEM 2 - MÁQUINA INJETORA ROMI 700 
TE SER 1300295. Valor: 72.000,00. ITEM 3 -MÁQUINA INJETORA ROMI 700 TE SER 1300290. 
Valor: 72.000,00. ITEM 4 - MÁQUINA INJETORA ROMI 700 TE SER 130284. Valor: 72.000,00. ITEM 
5 - MÁQUINA INJETORA ROMI 500 TE SER 1300277. Valor: 40.000,00. ITEM 6 - MÁQUINA INJE-
TORA ROMI 500 TE SER 1300283. Valor: 40.000,00. ITEM 7 - MÁQUINA INJETORA ROMI 500 TE 
SER 1300280. Valor: 40.000,00. ITEM 8 - MÁQUINA INJETORA ROMI 500 TE SER 0355770. Valor: 
40.000,00. ITEM 9 - MÁQUINA INJETORA ROMI 300 TE SER 300276. Valor: 30.000,00. ITEM 10 
- MÁQUINA INJETORA BATTENFELD BSKM 460 SER 11.973.7. Valor: 25.000,00. ITEM 11 - MÁQUI-
NA INJETORA BATTENFELD BSKM 460 SER 03.479.7. Valor: 25.000,00. ITEM 12 - MÁQUINA IN-
JETORA BATTENFELD BSKM 460 SER 08.397.7. Valor: 25.000,00. ITEM 13 - MÁQUINA INJETORA 
BATTENFELD BSKM 50 SER 04.1290. Valor: 8.000,00. ITEM 14 - MÁQUINA INJETORA BATTEN-
FELD BSKM 50 SER 05.1302. Valor: 8.000,00. ITEM 15 - MÁQUINA INJETORA ORIENTE IHP 100 
SER 295.Valor: 5.000,00. ITEM 16 - MÁQUINA INJETORA ORIENTE IHP 140 SER 1114-65. Valor: 
10.000,00. ITEM 17 - MÁQUINA INJETORA ORIENTE IHP 140 SER 1105-56. Valor: 10.000,00. ITEM 
18 - MÁQUINA INJETORA ORIENTE IHP 140 SER 1117-68. Valor: 10.000,00. ITEM 19 - MÁQUINA 
INJETORA ORIENTE IHP 1440 SER 1117-69. Valor: 10.000,00. ITEM 20 - MÁQUINA INJETORA 
TRIULZI 300-180 3,5 SER 40/194. Valor: 10.000,00. ITEM 21 - MÁQUINA INJETORA ANKERVERK 
V25, SER SERP30009 N§ 252. Valor: 6.000,00. ITEM 22 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 85 
4034A61. Valor: 105.000,00. ITEM 23 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 85 4034A61. Valor: 
105.000,00. ITEM 24 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 165 4036A61. Valor: 150.000,00. ITEM 
25 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 165 4036A61. Valor: 150.000,00. ITEM 26 - MÁQUINA 
INJETORA CINCINNATI VT 220 4037A61. Valor: 195.000,00. ITEM 27 - MÁQUINA INJETORA CIN-
CINNATI VT 220 4037A61. Valor: 195.000,00. ITEM 28 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 300 
4038A61. Valor: 240.000,00. ITEM 29 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 300 4038A61. Valor: 
240.000,00. ITEM 30 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 300 4038A61. Valor: 240.000,00. ITEM 
31 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VT 440 4039A61. Valor: 285.000,00. ITEM 32 - MÁQUINA 
INJETORA CINCINNATI VT 440 4039A61. Valor: 285.000,00. ITEM 33 - MÁQUINA INJETORA CIN-
CINNATI VT 440 4039A61. Valor: 285.000,00. ITEM 34 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VH 500 
3905A21. Valor: 348.000,00. ITEM 35 - MÁQUINA INJETORA CINCINNATI VH 725-95 3907A21. 
Valor: 402.000,00. ITEM 36 - MÁQUINA INJETORA BATTENFELD VERTICAL. Valor: 30.000,00. 
ITEM 37 - MÁQUINA DE SOPRO HDL 20 LITROS - PAVAN ZANETTI. Valor: 500.000,00. ITEM 38 - 
MÁQUINA DE SOPRO HDL 30 LITROS - PAVAN ZANETTI. Valor: 650.000,00. ITEM 39 - MÁQUINA 
DE SOPRO HDL 50 LITROS - PAVAN ZANETTI. Valor: 440.000,00. ITEM 40 - MÁQUINA DE SOPRO 
HDL 10 LITROS - PAVAN ZANETTI. Valor: 352.000,00. ITEM 41 - MÁQUINA DE SOPRO HDL 10 
LITROS - PAVAN ZANETTI. Valor: 352.000,00. VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 6.179.000,00 
(seis milhões, cento e setenta e nove mil reais). VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVA-
LIAÇÃO: R$ 3.089.500,00 (três milhões, oitenta e nove mil e quinhentos reais). VALOR CORRES-
PONDENTE À 20% DA AVALIAÇÃO: R$ 1.235.800,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil e 
oitocentos reais). Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 
sem garantias, constituindo ônus do interessado verificar suas condições antes das datas 
designadas para alienação judicial eletrônica. Cientifica ainda a todos os interessados de que 
as cláusulas abaixo informadas se encontram integralmente no Plano de Recuperação Judicial 
e respectivos aditivos juntados nos autos da Recuperação Judicial 1013665-95.2019.8.26.0068, 
às fls. 9.744/9.820, 11.848/11.866 e 11.993/12.011, homologados conforme decisão de fls. 13.336 
publicada em 10/11/2021. DA CLÁUSULA 5.1 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CON-
DIÇÕES ESPECIAIS E METODOLOGIA PARA APURAÇÃO DOS PAGAMENTOS - Os créditos 
elencados no Quadro Geral de Credores desta Recuperação Judicial serão liquidados através de 
alienação dos bens listados na Tabela 3, detalhados no Apêndice A, alienação dos bens listados na 
Tabela 4, até o fim do prazo estabelecido, obedecendo ordem e critérios detalhados nos itens 5.1.1. e 
5.1.2, além de 30% (trinta por cento) dos valores oriundos do processo de desapropriação de área de 
seu imóvel elencada no processo de n.º 1017322.79.2018.8.26.0068, em trâmite na Comarca de Ba-
rueri – SP, e venda, cessão, alienação ou efetivo recebimento dos direitos creditórios listados no item 
5.1.3. Os valores arrolados no Quadro Geral de Credores terão correção pela aplicação de TR (Taxa 
Referencial) acrescido de juros de 0,5% a.a. (meio por cento ao ano) limitado na soma a 3% a.a. (três 
por cento ao ano) sobre o valor pago ao credor, a partir da data de protocolo da Recuperação Judicial. 
Os valores apresentados nas Tabelas 3 e 4 foram estimados pela RECUPERANDA.

 
DA CLÁUSULA 5.1.2 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DOS PROCEDIMENTOS PARA 
ALIENAÇÃO: Os ativos serão alienados livres de quaisquer dívidas, obrigações, gravames e outros 
interesses que possam recair sobre si, nos termos dos arts. 60 e 60-A da Lei n.º 11.101/2005. Em 
nenhuma hipótese o adquirente sucederá a RECUPERANDA em quaisquer de suas dívidas e obriga-
ções, inclusive as tributárias e trabalhistas. O prazo para alienação dos ativos listados no Apêndice 
A será de até 12 (doze) meses após a data de homologação do Plano de Recuperação Judicial 
aprovado. O prazo para alienação dos ativos listados na Tabela 4 será de 24 (vinte e quatro) meses 
após a data de homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado. Os ativos poderão ser 
alienados observando o disposto no art. 143 da Lei n.º 11.101/2005. (...) DA CLÁUSULA 5.1.3 DO 
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO DE CRÉDITOS, DIREITOS CREDITÓRIOS OU 
PRECATÓRIOS E DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO: A RECUPERANDA poderá, a seu livre critério, 
vender, ceder, alienar, ou de qualquer outra forma realizar a constrição, de direitos creditórios dos pro-
cessos judiciais abaixo descritos, na modalidade prevista no § único do art. 60, da Lei n.º 11.101/2005. 
A regra para alienação desta UPI, a critério da RECUPERANDA, poderá ser através de proposta 
fechada, ou leilão nos termos deste Plano de Recuperação. Os frutos de eventual cessão, venda, 
alienação ou constrição de referidos direitos creditórios/precatórios ou o efetivo recebimento destes 
pela RECUPERANDA através dos próprios procedimentos judiciais, serão destinados exclusivamente 
ao pagamento da classe I, trabalhista, dos credores relacionados nesta Recuperação Judicial. Caso 
no ato do recebimento de referidos direitos creditórios/precatórios, a classe I, trabalhista, já esteja 
devidamente quitada, referidos frutos serão revertidos integralmente à operação da RECUPERANDA. 
Em qualquer das hipóteses acima descritas, ficam reservados o percentual de 5% (cinco por cento) 
a título de honorários advocatícios, dos valores então recebidos, a banca Moraes Júnior Advogados 
Associados, empresa privada, devidamente inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil sob nº 6.222, 
no CNPJ/MF sob nº 04.608.834/0001-35, estabelecida a Rua Bela Cintra 772, primeiro andar, Jardins, 
Capital de São Paulo – CEP – 01415-002, que deverão ser satisfeitos no prazo de 5 dias a contar do 
recebimento dos valores por qualquer das modalidades acima mencionadas. Direitos Creditórios: Pro-
cesso nº 1017322-79.2018.8.26.0068 em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Barueri – SP Processo nº 0043364-32.2011.8.26.0068 em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública 
da Comarca de Barueri – SP Processo nº 1013893-46.2014.8.26.0068 em trâmite perante a Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Barueri – SP DA CLÁUSULA 5.1.4.1 DO PLANO DE RECUPERA-
ÇÃO JUDICIAL – CRÉDITOS TRABALHISTAS - Pagamento de 100% (cem por cento) dos créditos 
relacionados na Classe I - Trabalhista, segundo art. 41 da Lei n.º 11.101/2005 até dezesseis de maio 
de 2022, respeitando parcela mínima de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais). Os recursos a serem 
utilizados serão oriundos do processo de desapropriação de número 1017322-79.2018.8.26.0068, 
em trâmite perante a Comarca de Barueri – SP, na proporção de 30% (trinta por cento) de todos 
os valores obtidos em referido processo. Na ocasião de saldo a pagar após o rateio dos valores, o 
montante total da alienação dos bens presentes no Apêndice A será utilizado para o pagamento da 
Classe I - Trabalhista. Na hipótese de saldo a pagar após a liquidação dos bens do Apêndice A, os 
créditos serão liquidados através de venda, cessão, alienação ou efetivo recebimento dos direitos 
creditórios listados no item 5.1.3 em até um ano. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publi-
cado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.com.br em conformidade 
com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições 
detalhadas do bem. LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 11/04/2022 às 14:00 
horas, e se encerrará no dia 23/05/2022 às 14:00 horas. Serão captados lances on-line através do 
site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e habilitados na plataforma 
digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer forma 
de proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação da MM. Juíza. DO INCREMENTO: 
O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira 
altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, terá o 
seu cadastro bloqueado, além de ficar impedido de participar de outros leilões. DA DESISTÊNCIA: 
Em caso de não pagamento ou desistência da arrematação, o bem passará automaticamente ao 2º 
participante do leilão, tal qual somente terá a arrematação garantida após a realização do pagamento. 
DA VISITAÇÃO: Constitui ônus dos interessados examinar os bens a serem apregoados. As visitas, 
só serão autorizadas mediante cadastro prévio no site: www.tmleiloes.com.br. Após a realização do 
cadastro, deverão ser agendadas através do e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou pelo telefone (11) 
3237-0069. As visitas somente serão autorizadas até 2 (dois) dias antes da data de abertura do leilão. 
DOS DÉBITOS: Os bens serão vendidos livres e desembaraçados de qualquer ônus e não haverá 
sucessão do arrematante nas obrigações do devedor – (“aquisição originária”), inclusive as de nature-
za tributária e trabalhista, de acordo com art. 141, da Lei 14.112/2020, exceto se o arrematante for: (i) 
sócio da sociedade falida, ou sociedade controlada pelo falido; (ii) parente, em linha reta ou colateral, 
até o 4º grau, consanguíneo ou afim, do falido ou de sócio da sociedade falida; ou, (iii) identificado 
como agente do falido com objetivo de fraudar a sucessão. Todas as providências e despesas 
relativas à transferência e vistoria do imóvel são de responsabilidade do arrematante. PAGA-
MENTO E RECIBO DE ARREMATAÇÃO: O pagamento deverá ser efetuado à vista. O preço do 
bem arrematado deverá ser pago em conta bancária da Recuperanda criada especificamente para 
o pagamento aos credores da Recuperação Judicial, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado a 
partir do encerramento do leilão, para bens com valor de até R$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentos 
mil reais), e no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado a partir do encerramento do leilão, para bens 
com valor maior de R$ 1.500.000 (hum milhão e quinhentos mil reais). Decorrido o prazo sem que o 
arrematante tenha realizado o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente 
para a aplicação das medidas legais cabíveis. Caso não haja licitantes, o recebimento de propostas 
condicionais será levado para apreciação da MM. Juíza. Obs.: O não pagamento da arrematação 
acarretará ao pagamento de 20% (vinte por cento) de multa sob o valor do lance, além do 
pagamento integral da comissão da leiloeira. COMISSÃO: A comissão devida a leiloeira será de 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, comissão esta não incluída no valor do lance 
vencedor, deverá ser paga diretamente a leiloeira (artigo 17 do Provimento CSM n. 1625/2009), que 
será paga pelo arrematante, e não será devolvida em nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for 
desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à vontade do arrematante, e deduzidas as 
despesas incorridas. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente, junto ao Ofício onde tramita 
a ação ou através do Tel.: (11) 3237-0069, e-mail: contato@tmleiloes.com.br, ou ainda no endereço 
da leiloeira situada na Praça Dom José Gaspar, nº 134, 14º andar – São Paulo/SP. Ficam todos os 
CREDORES, MINISTÉRIO PÚBLICO, FAZENDAS PUBLICAS, ADMINISTRADOR JUDICIAL, RE-
CUPERANDA E DEMAIS INTERESSADOS, INTIMADOS, do leilão judicial supramencionado. DRA. 
DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL Juíza de Direito

 

Mais Informações: (11) 3237-0069
www.thaismoreiraleiloes.com.br

2ª VARA DE CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI/SP

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo nº 
1038656-60.2016.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito da 10ª 
Vara Cível do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, 
Dr. Lincoln Antônio Andrade de Moura, na forma da Lei, etc. 
Faz saber a Maria Andrea Rubio e Braza Agda Rubio de 
Barros, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Oswaldo Marchetti Filho ajuizou Ação 
de Usucapião, visando a declaração de domínio sobre o 
imóvel sito à Av. Monteiro Lobato nº 1.715, Guarulhos/SP, 
com área de 1.287,90m², e I.C: 40.48.2460.00.000, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
os supracitados, em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital para que, no prazo de 15 dias (úteis), após o prazo 
supra, ofereçam resposta, sob pena de revelia (ocasião em 
que será nomeado curador). Será o presente edital, afixado 
e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado 
nesta cidade de Guarulhos, aos 18 de novembro de 2021.

Ligue já: 
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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