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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 – 07/06/2022 ás 

13:00 - VALOR: R$ 311.566,15 e 2º leilão público – 08/06/2022 ás 13:00 - VALOR: R$ 52.926,87. 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: O lote nº 19 
da quadra “L”, do loteamento “Jardim Santa Isabel” em São Joaquim da Barra/SP, com a área de 200m². Consta 
na Av. 9 – 21/07/2020 que conforme Lei Municipal nº 284/2014, de 19/05/2014, a Rua “107”, do loteamento 
denominado “Jardim Santa Isabel”, passou a denominar-se “Rua Carlos Martins”.  MATRÍCULA: 21.527 – Oficial 
de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Joaquim da Barra/SP. 
FIDUCIANTES: MARCELO COVAS DE OLIVEIRA CPF 217.736.418-32 E CÍNTIA CARLA DE CARVALHO COVAS DE 
OLIVEIRA CPF 389.692.818-00. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 21/01/2021. 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. Fica 
intimado dos leilões o fiduciante. 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 – 06/06/2022 ás 
11:30 - VALOR: R$ 369.802,56 e 2º leilão público – 07/06/2022 ás 11:30 - VALOR: R$ 112.043,44. 

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 lote de terreno sob nº 04 da Quadra “D”, do “Condomínio Alegro”, em Pederneiras/SP, com área 
total de 220,00m². MATRÍCULA: 34.982 – Oficial de Registro de Imóveis Comarca de Pederneiras – SP. 
FIDUCIANTE: FLÁVIO HENRIQUE TEIXEIRA DE OLIVEIRA CPF 137.290.188-41 E DANIELA ALMEIDA WITT DE 
OLIVEIRA CPF 200.857.818-60. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE: 06/05/2022. 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. Fica 
intimado dos leilões o fiduciante. 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 PÚBLICO EXTRAJUDICIAL  | Comitente vendedor: KBM 
ELETRÔNICOS. O leilão será realizado 26 de maio 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.

Angélica Mieko Inoue Dantas, Leiloeira Oficial, matrícula JUCESP 747, devida-
mente autorizado pelo(s) comitente (s) SESI SENAI-SP (por intermédio da GSCF 
- Supervisão Patrimônio), torna público a oferta, em LEILÃO ONLINE – CAMPI-

NAS/SÃO PAULO (Ref. 13) extrajudicial, a venda dos bens discriminados no endereço eletrônico www.lancetotal.
com.br, com encerramento a partir das 09h00 do dia 06 de Junho de 2022, observadas as disposições da Lei Fe-
deral nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como pela Legislação Estadual  pertinente e, 
por fim as Condições Gerais do Leilão. Os bens serão entregues nos dias: LOTES: 001 ao 050 e 053 ao 375 -  Dia 
29/06/2022 - Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-
610 e LOTES: 051 e 052 -  Dia 28/06/2022 - Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Martinho de Campos, 154 - Vila 
Anastácio -São Paulo - SP - CEP: 05093-050. DA VISITAÇÃO: Os lotes estarão disponíveis para visitação mediante 
agendamento prévio pelo email: lancetotal@lancetotal.com.br, LOTES: 001 ao 050 e 053 ao 375 -   Dia 31/05/2022 - 
Horário: Das 10h às 15h - Local: Rua Geraldo Nucci, 330 - Jardim Santa Maria, Campinas - SP, 13055-610 e LOTES: 
051 e 052-  Dia 30/05/2022 - Horário: Das 10h às 13h - Local: Rua Martinho de Campos, 154 - Vila Anastácio -São 
Paulo - SP - CEP: 05093-050.  A venda será realizada à vista. O pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco 
por cento) sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato. Maiores informações com relação completa de 
lotes consulte o site www.lancetotal.com.br ou no escritório do Leiloeiro tel. (11) 3868-2910.

WWW.LANCETOTAL.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 DEDO DE DEUS DIÁLOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA – CNPJ 
15.706.848/0001-08, 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 153, do “Condomínio Momento Boulevard 
Club”, sito a Rua Oswaldo Arouca, nº 646, Vila Formosa, São Paulo/SP, com área privativa edificada 
de 99,77m², área de uso comum de 71,183m², área total de 170,953m². Matrícula nº 304.787 – 9º 
Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º LEILÃO 10/06/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 
876.942,00. 2º LEILÃO 13/06/2022 ás 11:00 - VALOR: R$ 873.699,19. Encargos do arrematante: 
pagamento 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 11/05/2022. Os Fiduciantes - AGNALDO PEREIRA DE 
OLIVEIRA CPF 048.175.038-07 E TANIA SILVA CARBONE DE OLIVEIRA CPF 086.101.848-62 – 
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.

EXTRATO DE LEILÃO ELETRÔNICO JUDICIAL
A Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Barueri/SP, 
na forma da lei, FAZ SABER, que será realizado leilão público pela Gestora HASTA VIP, por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.hastavip.com.br, conduzido por seu Leiloeiro Ofi cial, Sr. Eduardo Jordão Boyadjian, 
matriculado na JUCESP sob o nº 464, do móvel nos autos da ação de  Execução de Título Extrajudicial, processo 
n°: 0010638-83.2003.8.26.0068, que ROBERTO GUIMARÃES ALBUQUERQUE CASTRO e RICARDO GUIMARÃES 
ALBUQUERQUE CASTRO, move em face de ANTONIO AUGUSTO DE BARBOSA SOUZA MONTEIRO e WINSTON 
MONTEIRO RICETTI FILHO, em 1º LEILÃO com início no dia 20/06/2022, às 09:00hs, e encerramento no dia 
20/06/2022, a partir das 17:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 9.800.581,02 (nove milhões e oitocentos mil e 
quinhentos e oitenta e um reais e dois centavos), correspondente ao valor da avaliação.  Caso não haja licitantes, 
seguirá sem interrupção até o 2º LEILÃO com início no dia 20/06/2022, às 17:01hs, e encerramento no dia 
11/07/2022, a partir das 17:00hs. VALOR DO LANCE MÍNIMO: R$ 4.900.290,51 (quatro milhões e novecentos mil e 
duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos), correspondente a 50% do valor da avaliação, tudo conforme 
o Provimento 1625/2009. Descrição do bem: LOTE 1 - A NUA-PROPRIEDADE PERTENCENTE AO EXECUTADO 
SOBRE OS IMÓVEIS DE MATRICULAS 8.614 E 52.820 DO 1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO 
CARLOS/SP, avenida J.K., sem número, antiga Estrada Boiadeira, Bairro da Sambra, LOTE 2 - A NUA-PROPRIEDADE 
PERTENCENTE AO EXECUTADO SOBRE O IMÓVEL UMA CHÁCARA Nº49 DA AVENIDA J.K, SITUADO NA CIDADE 
E COMARCA DE SÃO CARLOS, EST. DE SP, SEM BENFEITORIAS, “Chacara das Flores”, no Bairro do Hipodromo, 
Matrícula: 40.059 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Carlos/SP, O Edital completo e seus anexos estão 
à disposição dos interessados no website da Gestora HASTA VIP. Maiores informações poderão ser obtidas pelo 
E-mail contato@hastavip.com.br ou (11) 3093-5251. São Paulo, 25 de maio de 2022.

www.hastavip.com.br 11 3093-5251

EDITAL DE LEILÃO - PROCESSO Nº 0008867-51.2009.8.26.0071 - 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
BAURU DO ESTADO DE SÃO PAULO – BEM: UM PRÉDIO DE ALVENARIA DE TIJOLOS, para residência, 
terreio, composto de abrigo, sala, cozinha, hall, banheiro e dois quartos, que recebeu o nº 15-47 pela 
rua 12 de outubro (Av.2) ampliado em Av.7 em 59,04 metros quadrados, sendo que a sala original virou 

copa, transformação do dormitório original em sala e construção de dois dormitórios, circulação, banheiro e uma área 
de serviço, passando o prédio e conter abrigo para autos, sala, cozinha, área de serviços, hall de distribuição, dois 
banheiros, circulação e três dormitórios dentro de UM TERRENO sem benfeitoria, situado no lado ímpar do quarteirão 
15 da rua 12 de Outubro, distante 47,50 metros da esquina de Rua Boa Esperança, correspondente e parte do lote 3 de 
quadra 30 do loteamento denominado “Vila Seabra” nesta cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 
4/314/11, com e área de 250,00 metros quadrados, de forma irregular, medindo 2,50 metros de frente para a referida 
rua 12 de Outubro; do lado direito, de quem da rua olha pera o terreno, mede 40,00 metros e divide com o imóvel nº 
15-51 da mesma rua, de propriedade de Eugenia Martins Peterlinker; do lado esquerdo partindo da rua, segue 20,00 
metros em direção aos fundos, onde deflete à esquerda e segue per 7,50 metros até outro ponto, e divide nestas duas 
linhas com parte deste lote 3, onde se localiza o prédio 15-41 ainda da mesma rua, de propriedade de José Gonçalves 
Filho; daí deflete e direita e segue por 20,00 metros até aos fundos, e divide com o imóvel nº 15-29/31, também de 
mesma rua, de propriedade de Nicolau Fernandes Messias; e pelos fundos mede 10,00 metros e divide com o imóvel 
nº 15-44/46 de rua José Bonifácio, de propriedade de Oscar Rodrigues Ferreira. MATRÍCULA: Nº 18.166 do 2º Oficial 
de Registro de Imóveis de Bauru – SP. AVALIAÇÃO: R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais) em maio de 
2019 (fls. 317). LOCALIZAÇÃO: Rua Doze de Outubro, 15-47, Vila São João da Boa Vista, Bauru – SP. O leilão ocorrerá 
através do portal www.satoleiloes.com.br com data prevista para: 1º LEILÃO em 13/06/2022 a partir das 14:00 horas 
com encerramento às 14:00 horas em 16/06/2022 correspondente à avaliação no valor de R$ 314.120,43 (trezentos e 
quatorze mil e cento e vinte reais e quarenta e três centavos), atualizados de acordo com os índices da Tabela do 
TJSP-INPC, em abril de 2022, valor este que será novamente atualizado na data do leilão, diretamente no sistema 
gestor. Caso não haja lance, seguirá sem interrupção para o: 2º LEILÃO que se encerrará em 12/07/2022 a partir das 
14:00 horas, correspondente à 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado até a data do leilão.

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
LEILÃO JUDICAL ELETRÔNICO

www.UONLEILOES.com.br

O Leiloeira Oficial Fernando Domingues de Oliveira Junior, JUCESP 1124, autorizado pelo MM Juiz da 3ª Vara Cível do Foro 
Regional V – São Miguel Paulista, da Comarca Da Capital/SP, vem por meio desta, retificar o edital de leilão (processo nº 
1006198-65.2016.8.26.0005), publicado no jornal “Gazeta SP” nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2022, referente os débitos e 
obrigações do arrematante, no quanto segue: onde se lê: “DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais 
débitos de IPVA/ DPVAT/ Licenciamento/ Multas que recaiam sobre o veículo serão de responsabilidade do arrematante. A 
venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Correrão por conta exclusiva do 
arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem arrematado (carta de 
arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências, nos termos dos Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do 
CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de inadimplemento, tal 
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.”, LEIA-SE: “DÉBITOS 
E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPVA/ DPVAT/ Licenciamento/ Multas que recaiam sobre o 
veículo serão de sub-rogados no preço da arrematação, nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário 
Nacional. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Correrão por conta 
exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial do bem 
arrematado (carta de arrematação, registro, reintegração de posse e demais providências, nos termos dos Art. 901, “caput”, § 
1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data do efetivo leilão. Em caso de 
inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.

  
 EDITAL DE 1ºe 2ºLEILÃO de intimação do executado ROYAL PARK ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA,inscrito no 

CNPJ/MF sob o nº 10.299.561/0001-97; bem como do depositário CARLOS EDUARDO CARVALHO. A Dra. Andrea
Ferraz Musa, MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros/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 BRADESCO SAÚDE S/A em face de ROYAL PARK ADM DE ESTACIONAMENTOS LTDA - Processo nº 1006417-
84.2021.8.26.0011 - Controle nº 1010/2021, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO BEM 
MÓVEL - O bem móvel 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 Código de Processo Civil,inclusive as fotos e a descri-
ção 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.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 07/06/2022 às 10:00 h e se encerrará dia 10/06/2022 às 
10:00h,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 2ºLeilão,que terá início no dia 10/06/2022 às 10:01h e se encerrará no dia 01/07/2022 às 10:00h,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 nº844.DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM-No 
2ºLeilão,o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50%(cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial;que será atualizada até a data 
da alienação judicial.DOS LANCES-Os lances poderão ser ofertados pela Internet,através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS-Eventuais 
débitos e demais taxas e impostos serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art.130,“caput” e parágrafo único,do CTN.DO PAGAMEN-
TO-O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do imóvel 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 apre-
sentação 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 ser 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 judicial, que será enviada por e-
mail e deverá ser depositada nos autos. 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: LOTE ÚNICO: 1 impressora térmica, marca Epson TN – T 20, modelo 
M 249-A série RV2M031168. Um monitor Dell, modelo Nº E 1912HC. Um monitor marca Dell, modelo nº P 1705ª. Uma CPU marca Dell, modelo Vastro, 
etiqueta de serviço D 9N3SRI. Uma impressora HP, série nº CN61KFW23M. Uma CPU, marca Vastro, marca Dell, etiqueta de serviço FCWG7R1. Um 
teclado, marca Logitech, sem fio. Valor da Avaliação do lote único: R$ 7.190,90 (sete mil, cento e noventa reais e noventa centavos) para abril de 
2022, que será atualizada até a data da alienação judicial. Os bens encontram-se Alameda Santos, 2315, Cerqueira César, São Paulo/SP, sendo 
nomeado depositário CARLOS EDUARDO CARVALHO. Débitos desta ação no valor de R$ 12.666,48 (outubro/2021). São Paulo, 05 de maio de 2022. 

 

Exequente: Banco do Brasil S.A. Executado: Consmetal Industria Mecânica Ltda – e outros. Ação de Execução de
Título Extrajudicial - Processo n° 1132558-51.2016.8.26.0100. FAZ SABER, em ADITAMENTO ao edital de
Leilão Eletrônico expedido nos autos do processo acima mencionado e publicado no Jornal Gazeta de São Paulo
em 23/05/2022 para constar que conforme a decisão de página 2517 a existência do agravo de instrumento no
2084072-17.2022.8.26.0000, interposto contra a decisão de página 2.359, mantendo-se o restante. São Paulo, 26 de
Maio de 2022.
. PARA MAIS INFORMAÇÕES: 30030677 WWW. .COM.BR

2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - ALIENAÇÃO PARTICULAR (PROVIMENTO CSM N° 1496/2008)
EDITAL DE ALIENAÇÃO PARTICULAR do bem abaixo descrito, para conhecimento de eventuais interessados e para intimação de JOSÉ SPÍNOLA FRANCO (CPF/MF Nº 643.714.928-00).
A  MM. Juíza de Direito Dra. Marilia Carvalho Ferreira de Castro, da 2ª Vara da Família e Sucessões - Foro Regional do Tatuapé, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital
virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam -se os autos do pedido de Alvará com pedido de Autorização Judicial, ajuizado por ADRIANA SPÍNOLA FRANCO (CPF/MF Nº 328.080.968-
10), CRISTINA SPÍNOLA FRATANTONIO (CPF/MF Nº 263.251.718-45), curadoras de JOSÉ SPÍNOLA FRANCO (CPF/MF Nº 643.714.928-00), nos autos do Processo nº 1008688-75.2021.8.26.0008,
e foi designada a venda dos bens descritos abaixo, nos termos dos artigos 237 a 245 dos Provimentos nº 50/1989 e 30/2013 da Corregedoria Geral de Justiça/SP que disciplina a Alienação Particular, assim como o artigo 879, I e 880,
CPC, e de acordo com as regras expostas a seguir:
LOTE 01 – Apartamento - Localização do Imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, Jardim Londrina – São Paulo, SP – CEP 05640-000 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 33, localizado no 03º
andar do CONDOMINIO EDIFICIO MORUMBI FIRST CLASS, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, no 13º Subdistrito, Butantã, com a área útil de 110,11m2, a área comum de 57,584m2, a área total
de 167,694,m², correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,5614%

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 171.199.1220-7
Matrícula Imobiliária n° 124.482 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 18/08/1995 Hipoteca - Banco Bradesco
Av. 03 28/05/2015 Penhora Proc. nº 0150671-46.2011.8.26.0100 Condomínio Edifício Morumbi First Class
Av. 05 18/05/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0081800-16.2006.5.02.0501 Ricardo De Souza Mendonca
Av. 06 11/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1001097-37.2021.5.02.0281 Edivaldo Souza
OBS 01:  O imóvel é composto de sala para dois ambientes com terraço, sala de TV, três dormitórios, sendo uma suíte, closet, banheiro social, lavabo, cozinha, área de serviço e dependência de empregada com banheiro. O condomínio
é servido por piscina, quadra de esportes, salão de festas e churrasqueira (Laudo de Avaliação às fls. 155/279).
Valor de Avaliação: R$ 400.000,00 (Dez/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 155/279 – Homologação às fls. 331/332).
Débitos Tributários: R$ 7.576,12 (Abr/2022) - R$ 4.501,42 referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa (2021) e R$ 3.074,70 referente os débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados no valor da
arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 02 – Vaga de Garagem – Localização do imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, vaga nº 57 - 2º subsolo - Jardim Londrina – São Paulo, SP – CEP 05640-000 – Descrição do imóvel: Uma Vaga
sob o nº 57, localizada no 2º Subsolo do Condomínio Edifício Morumbi First Class, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares nº 2001, no Subdistrito do Butantã, com área útil de 10,00 metros quadrados, com área comum de
22,256 metros quadrados, totalizando a área total de 32,256 metros quadrados, correspondendo à fração ideal no terreno de 0,1821%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 171.199.1376-9
Matrícula Imobiliária n° 124.513 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 18/08/1995 Hipoteca - Banco Bradesco
Av. 03 01/12/2017 Penhora Proc. nº 0150671-46.2011.8.26.0100 Condomínio Edifício Morumbi First Class
Av. 04 18/05/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0081800-16.2006.5.02.0501 Ricardo De Souza Mendonca
Av. 05 11/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1001097-37.2021.5.02.0281 Edivaldo Souza
Valor de Avaliação: R$ 18.000,00 (Dez/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 155/279 – Homologação às fls. 331/332).
Débitos Tributários: R$ 1.079,73 (Abr/2022) – R$ 628,24 referentes débitos inscritos na Dívida Ativa (2021) e R$ 451,49 referentes a débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022), Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 03 – Vaga de Garagem – Localização do imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, vaga nº 58 - 2º subsolo - Jardim Londrina – São Paulo, SP – CEP 05640-000 – Descrição do imóvel: Uma Vaga
sob o nº 58, localizada no 2º Subsolo do Condomínio Edifício Morumbi First Class, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares nº 2001, no Subdistrito do Butantã, com área útil de 10,00 metros quadrados, com área comum de
22,256 metros quadrados, totalizando a área total de 32,256 metros quadrados, correspondendo à fração ideal no terreno de 0,1821%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 171.199.1377-7
Matrícula Imobiliária n° 124.514 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 18/08/1995 Hipoteca - Banco Bradesco
Av. 03 1/12/2017 Penhora Proc. nº 0150671-46.2011.8.26.0100 Condomínio Edifício Morumbi First Class
Av. 04 18/05/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0081800-16.2006.5.02.0501 Ricardo De Souza Mendonca
Av. 05 11/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1001097-37.2021.5.02.0281 Edivaldo Souza
Valor de Avaliação: R$ 18.000,00 (Dez/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 155/279 – Homologação às fls. 331/332).
Débitos Tributários: R$ 1.079,73 (Abr/2022) – R$ 628,24 referentes débitos inscritos na Dívida Ativa (2021) e R$ 451,49 referentes a débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022), Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 04 – Apartamento - Localização do Imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, apartamento nº 103 – Jardim Londrina – São Paulo, SP, CEP 05640-000 - Descrição do Imóvel: Apartamento nº 103,
localizado no 10º andar do Condomínio Edifício Morumbi First Class, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares nº 2001, no Subdistrito do Butantã, com área útil de 110,11 metros quadrados, com área comum de 57,584 metros
quadrados, totalizando a área total de 167,694 metros quadrados, correspondendo à fração ideal no terreno de 1,5614%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 171.199.1248-1
Matrícula Imobiliária n° 124.494 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 18/08/1995 Hipoteca - Banco Bradesco
R. 03 14/06/2004 Arresto Proc. nº 741.462-5/96-6 Prefeitura Municipal de São Paulo
R. 04 14/06/2004 Arresto Proc. nº 595.164/98 Prefeitura Municipal de São Paulo
Av. 05 28/05/2015 Penhora Proc. nº 0150671-46.2011.8.26.0100 Condominio Edificio Morumbi First Class
Av. 06 08/06/2017 Penhora Proc. nº 28921006 São Paulo Secretaria de Negócios Jurídicos
Av. 07 18/05/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0081800-16.2006.5.02.0501 Ricardo De Souza Mendonca
Av. 08 11/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1001097-37.2021.5.02.0281 Edivaldo Souza
OBS 01:  O imóvel é composto de sala para dois ambientes com terraço, um dormitório suíte, closet, banheiro social, lavabo, cozinha, área de serviço e dependência de empregada com banheiro O condomínio é servido por piscina, quadra
de esportes, salão de festas e churrasqueira (Laudo de Avaliação às fls. 155/279).
Valor de Avaliação: R$ 400.000,00 (Dez/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 155/279 – Homologação às fls. 331/332).
Débitos Tributários: R$ 7.576,12 (Abr/2022) - R$ 4.501,42 referente aos débitos inscritos na Dívida Ativa (2021) e R$ 3.074,70 referente os débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022). Os débitos tributários são sub-rogados no valor
da arrematação (artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 05 – Vaga de Garagem – Localização do imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, vaga nº 15 - 1º subsolo - Jardim Londrina – São Paulo, SP – CEP 05640-000 – Descrição do imóvel: Uma vaga
sob o nº 15, localizada no 1º Subsolo do Condomínio Edifício Morumbi First Class, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares nº 2001, no Subdistrito do Butantã, com área útil de 10,00 metros quadrados, com área comum de
22,256 metros quadrados, totalizando a área total de 32,256 metros quadrados, correspondendo à fração ideal no terreno de 0,1821%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 171.199.1272-14
Matrícula Imobiliária n° 124.508 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 18/08/1995 Hipoteca - Banco Bradesco
Av. 03 1/12/2017 Penhora Proc. nº 0150671-46.2011.8.26.0100 Condomínio Edifício Morumbi First Class
Av. 04 18/05/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0081800-16.2006.5.02.0501 Ricardo De Souza Mendonca
Av. 05 11/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1001097-37.2021.5.02.0281 Edivaldo Souza
Valor de Avaliação: R$ 18.000,00 (Dez/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 155/279 – Homologação às fls. 331/332).
Débitos Tributários: R$ 1.079,73 (Abr/2022) – R$ 628,24 referentes débitos inscritos na Dívida Ativa (2021) e R$ 451,49 referentes a débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022), Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 06 – Vaga de Garagem – Localização do imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, vaga nº 24 - 1º subsolo - Jardim Londrina – São Paulo, SP – CEP 05640-000 – Descrição do imóvel: Uma vaga
sob o nº 24, localizada no 1º Subsolo do Condomínio Edifício Morumbi First Class, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares nº 2001, no Subdistrito do Butantã, com área útil de 10,00 metros quadrados, com área comum de
22,256 metros quadrados, totalizando a área total de 32,256 metros quadrados, correspondendo à fração ideal no terreno de 0,1821%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 171.199.1281-9
Matrícula Imobiliária n° 124.550 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 18/08/1995 Hipoteca - Banco Bradesco
Av. 04 03/09/2009 Penhora Proc. nº 840.604/99 Munícipio de São Paulo
Av. 05 1/12/2017 Penhora Proc. nº 0150671-46.2011.8.26.0100 Condominio Edificio Morumbi First Class
Av. 06 18/05/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0081800-16.2006.5.02.0501 Ricardo De Souza Mendonca
Av. 07 11/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1001097-37.2021.5.02.0281 Edivaldo Souza
Valor de Avaliação: R$ 18.000,00 (Dez/2021 – Laudo de Avaliação às fls. 155/279 – Homologação às fls. 331/332).
Débitos Tributários: R$ 1.079,73 (Abr/2022) – R$ 628,24 referentes débitos inscritos na Dívida Ativa (2021) e R$ 451,49 referentes a débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022), Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
LOTE 07 – Vaga de Garagem – Localização do imóvel: Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, vaga nº 25 - 1º subsolo - Jardim Londrina – São Paulo, SP – CEP 05640-000 – Descrição do imóvel: Uma Vaga
sob o nº 25, localizada no 1º Subsolo do Condomínio Edifício Morumbi First Class, situado na Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares nº 2001, no Subdistrito do Butantã, com área útil de 10,00 metros quadrados, com área comum de
22,256 metros quadrados, totalizando a área total de 32,256 metros quadrados, correspondendo à fração ideal no terreno de 0,1821%.

Dados do Imóvel
Inscrição Municipal n° 171.199.1282-7
Matrícula Imobiliária n° 124.551 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP

Ônus
Registro Data Ato Processo/Origem Beneficiário / Observações
R. 02 18/08/1995 Hipoteca - Banco Bradesco
Av. 03 1/12/2017 Penhora Proc. nº 0150671-46.2011.8.26.0100 Condomínio Edifício Morumbi First Class
Av. 04 18/05/2021 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 0081800-16.2006.5.02.0501 Ricardo De Souza Mendonca
Av. 05 11/04/2022 Indisponibilidade de Bens Proc. nº 1001097-37.2021.5.02.0281 Edivaldo Souza
Valor de Avaliação: R$ 18.000,00 (Ago/2020 – Laudo de Avaliação às fls. 48/84 – Homologação às fls. 99).
Débitos Tributários: R$ 1.079,73 (Abr/2022) – R$ 628,24 referentes débitos inscritos na Dívida Ativa (2021) e R$ 451,49 referentes a débitos não inscritos na Dívida Ativa (2022), Os débitos tributários são sub-rogados no valor da arrematação
(artigo 130, Código Tributário Nacional).
OBSERVAÇÕES PARA TODOS OS LOTES:
· Foi deferida a adjudicação de todos os imóveis acima ao Sr. JOSÉ SPÍNOLA FRANCO, por determinação da Magistrada dos autos do processo nº 0150671-46.2011.8.26.0100 – 18ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, todavia,
a referida aquisição ainda não foi registrada nas matrículas imobiliárias.
·Foi realizado o pagamento de R$ 223.752,14 referente aos débitos tributários que recaíam sobre os imóveis, por meio do Programa de Parcelamento Incentivado - PPI – Incentivo dado pela Municipalidade de São Paulo (fls. 140/141).
02 - A Alienação Particular terá início em 07 de junho de 2022, às 13 horas, e se encerrará no dia 07 de julho de 2022, às 13 horas. Será considerado arrematante aquele que ofertar o maior lance, desde que sejam
lances iguais ou superiores aos respectivos valores de avaliação de cada bem. Eventuais propostas de compra com outras condições serão submetidas à apreciação do MM. Juízo.
03 - A alienação será realizada pela plataforma Alfa Leilões - Especialista em Imóveis (www.alfaleiloes.com), conduzido pelo Leiloeiro Público Oficial, Davi Borges de Aquino, matriculado na Junta Comercial de São Paulo sob n° 1.070.
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.alfaleiloes.com (artigo 12 e 13 da Resolução 236/2016).
04 - Havendo mais de um pretendente e em igualdade de oferta, o devedor ou respectivo cônjuge, companheiro, dependentes, descendente ou ascendente do executado e coproprietários, terão preferência na aquisição dos bens, nessa
ordem (artigos 892, § 2º e 843, § 1º CPC).
05 - Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação,
e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente (artigo 892, §1º, CPC).
06 - Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem (artigo 843, CPC).
07 - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da
realização do ato. Em até 3 horas após o encerramento do ato, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (artigo 884, IV e artigo 892 do CPC).
08 - O arrematante deverá pagar a título de comissão, o valor correspondente a 6% (seis por cento) (fls. 357) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido pelo arrematante ainda que haja a desistência da arrematação,
assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento, e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do ato na conta bancária do Leiloeiro Oficial, a ser informada após a arrematação (artigo 884, parágrafo único do CPC, artigo 7º, §§ 3º e 7º da resolução nº 236 do CNJ e artigo
24, parágrafo único do Decreto nº 21.981/32).
09 - Em hipótese alguma será permitida a desistência da arrematação. No caso de não pagamento do valor do bem arrematado, e da comissão devida ao leiloeiro no prazo estipulado, pode configurar fraude em hasta pública (artigo 358
do Código Penal). Neste caso, o participante responderá civil e criminalmente, ficando ainda obrigado a pagar a comissão de 6% (seis por cento) do lance ofertado em favor do leiloeiro oficial, a título de multa. Fica nesta hipótese autorizado
o leiloeiro a receber e aprovar os lanços imediatamente anteriores, desde que obedecidos os limites e regras estabelecidas no presente edital.
10 - O bem será vendido no estado de conservação em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas (artigo 18 da Resolução 236/2016).
11 - O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto tributários, conforme artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação.
12 - Havendo pluralidade de credores ou exequentes, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, §1°, do CPC).
13 - A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, ocasião em que a será expedida a carta de alienação e o mandado de imissão na posse,
quando se tratar de bem imóvel e a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel (artigo 880 – CPC). Os referidos documentos serão expedidos depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante,
bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (artigo 901, § 1º - CPC).
14 - DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Paulista, n° 2421, 1° Andar - Bela Vista - CEP 01.311-300 - São
Paulo – SP, endereço eletrônico contato@alfaleiloes.com , telefone (11) 3230-1126 e Celular/WhatsApp (11) 93207-1308. A participação neste Leilão Eletrônico deve ser feita pelo sítio eletrônico da Alfa Leilões, no seguinte
endereço: www.alfaleiloes.com.
15 - A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos (artigo 889, Parágrafo Único – CPC). Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de maio de 2022. Eu, escrevente, digitei. Eu, Escrivão(ã) – Diretor(a), subscrevi.

DRA. MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO - JUIZA DE DIREITO

EDITAL DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 90 dias. LOCAL: Portal: www.iniciativabr.com

Nos termos do Provimento GP-CR nº. 4/2014 do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, FAÇO SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento que até
o dia 20 de Junho de 2022, às 16:00 horas, estará aberto prazo para recebimento de propostas de compra dos bens penhorados no processo abaixo relacionado, em tramite perante
o Juízo do Trabalho de Sertãozinho/SP. As propostas deverão ser encaminhadas ao corretor credenciado junto ao TRT15, Sr. JOSÉ VALÉRO SANTOS JÚNIOR, CRECI/SP 67.881, por meio
do e-mail: contato@iniciativabr.com, com cópia para valerojr@iniciativabr.com e andre@iniciativabr.com. Processo: 0001478-87.2010.5.15.0054 - VARA DO
TRABALHO DE SERTÃOZINHO - TRT DA 15ª REGIÃO. Autor: Paulo Marcionilio Pereira de Sousa e Outros (28). Réu: Actyon Representações Ltda - ME e Outros (4). IMÓVEL: PARTE
IDEAL DE 75% de um terreno situado nesta cidade e comarca de Sertãozinho, com frente para a Av. Marginal José Osvaldo Marques, contendo 2.431,93m², confrontando com quem
de direito. Avaliação: R$ 2.250.000,00. EDITAL COMPLETO DISPONÍVEL NO PORTAL: www.iniciativabr.com. Sertãozinho/SP, 25 de maio de 2022. POLYANNA SAMPAIO
CANDIDO DA SILVA SANTOS - MM. Dr. Juiz Federal do Trabalho de Sertãozinho/SP. José Valéro Santos Júnior - Intermediador Credenciado - CRECI/SP 67.881 / JUCESP 809.

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002043-25.2016.
valor total: R$ 28,00




             



                 

           K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1006994-47.2020.
valor total: R$ 28,00



                

            
 
   



    K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011058-08.2021.
valor total: R$ 28,00


                   
  

              
               
    

    K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0003599-66.2022.
valor total: R$ 28,00


 



  
                 
             

     K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1008882-31.2017.
valor total: R$ 28,00




                 
    

 
    K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0016868-38.2019.
valor total:  R$ 42,00



  
                
                

                    
                  


 
  K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0013536-06.2022.
valor total: R$ 28,00





                 
 
 
 
              

       K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001136-42.2020.
valor total:  R$ 42,00



 
                
             



              
                 

                       
       

              K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 10003015-98.2016.
valor total: R$ 28,00




               

               
    
                     


           K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1011412-52.2021.
valor total:  R$ 42,00








    



    K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002396-42.2021.
valor total:  R$ 42,00








               

                 
                

 
                

   K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1000164-57.2021.
valor total:  R$ 42,00






   
                  
                


              





   K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 3001117-33.2012.
valor total:  R$ 42,00


 



                

 


                 

   
         K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005505-84.2017.
valor total: R$ 28,00





                
  
                  
        
  
    K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1002023-60.2019.
valor total:  R$ 42,00




             

  
                  
                 



                 

   K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1004364-25.2020.
valor total:  R$ 42,00




   


                     



                  
  
   K-27e28/05

AGÊNCIA DESTAK DE PUBLICIDADE LTDA ME.
Editais, Atas, Balanços, Avisos, Declarações, Comunicados.

R: Pimenta Bueno, 232 - Belém - CEP 03060-000 São Paulo / SP
e-mail: destak@destakpublicidade.com.br

Tel / Fax: (11)3107-0933
Att: Vera Dias / Raquel Gomes - “Gazeta de São Paulo”- Fone: (11) 3729-
6600 / 94390-6803 / 5051-7723 / 5051-4611
e-mail: vera@gazetasp.com.br; revesp@revesp.com.br; revesp@uol.com.br;
atendimento@gazetasp.com.br; eduardo@revesp.com.br
Autorização de Publicação

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0001735-66.2018.
valor total: R$ 28,00










                  
  K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1013958-60.2019.
valor total:  R$ 42,00



   



             
         
      

                  
               
   K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1001033-60.2018.
valor total: R$ 28,00



    
               
         
            
             

 
    K-27e28/05

27 e 28/05
3 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1005994-15.2019.
valor total:  R$ 42,00



   

 
                 

           


                
  K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0055568-94.2020.
valor total: R$ 28,00

       
 
             

          
                
 
                

      K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 1045638-35.2020.
valor total: R$ 28,00




  
                
              
       


         K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0004883-34.2021.
valor total: R$ 28,00


                 
           

           



          K-27e28/05

27 e 28/05
2 cm. de alt. / corpo - 6 - fonte arial
PROC: 0077840-63.2012.
valor total: R$ 28,00



          
              
 

               
  
     
        K-27e28/05

Ligue já:  
11. 3729-6600

Publique 
em jornal 
de grande 
circulação.
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