TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NOVO HORIZONTE
2ª VARA CÍVEL
Rua São Sebastião, nº. 779, Centro, Novo Horizonte/SP – CEP: 14960-000
EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 1106/2005 - 0000021-59.2017.8.26.0396 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE(S): JOSÉ GUILHERME ABRÃO JANA (CPF 181.571.328-35)
REQUERIDO(S): REINALDO GASPARINI ME (CNPJ 05.668.572/0001-67) e REINALDO
GASPARINI (CPF 181.573.268-77)
BEM(NS): Veículo tipo caminhão, marca/modelo M.BENZ/LA 1113, placas BWT-6118/SP,
ano de fabricação/modelo 1977/1977.
AVALIAÇÃO: R$ 38.920,00 (trinta e oito mil e novecentos e vinte reais), em 24 de
novembro de 2017.
DEPOSITÁRIO: REINALDO GASPARINI, Rua Capivari, nº 570, Catanduvas/SP.
ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/SP. OBS.: O arrematante declara estar ciente de
que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais
originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem
perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela
verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos
para registro do veículo, devem ser informados ao Leiloeiro, ou sua equipe, para o devido
peticionamento nos autos.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 3.621,99 (três mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e nove
centavos), em 30 de maio de 2017.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
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até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
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após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados REINALDO GASPARINI ME na pessoa de
seu Representante Legal e REINALDO GASPARINI e seu cônjuge se casado for,
bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de:
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial
para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada;
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a
execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após
o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 138/2012 - 0001388-94.2012.8.26.0396
(396.01.2012.001388) – EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): UNIÃO
REQUERIDO(S): ALCIDES FERNANDES CAPELA (CPF 737.569.468-00)
BEM(NS): Veículo marca/modelo VW/GOL 1.0, ano de fabricação/modelo 2005/2006, placas
DQW-8996, renavam 871423618, de cor prata, em péssimo estado de conservação, com
vários riscos.
AVALIAÇÃO: R$ 10.000,00 (dez mil reais), em 23 de abril de 2018.
DEPOSITÁRIO: ALCIDES FERNANDES CAPELA, Rua Martins Furlan, nº 796, Jardim
Falcão, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Martins Furlan, nº 796, Jardim Falcão, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Restrição Judiciária: Judicial; Outros eventuais constantes no Detran/SP.
OBS.: O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o
DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão
causar morosidade na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o
arrematante que é responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre
o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua
realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados ao Leiloeiro, ou
sua equipe, para o devido peticionamento nos autos.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 70.334,72 (setenta mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e
dois centavos), em 14 de novembro de 2017.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
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tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
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Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados ALCIDES FERNANDES CAPELA, e seu
respectivo cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário
de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso;
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de
que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 161/2002 - 0001489-83.2002.8.26.0396
(396.01.2002.001489) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): ESPOLIO DE FÁDUA MATTA EL JAMEL; IBRAIM EL JAMEL; RAMZI
EL JAMEL (CPF 928.049.508-91) e SAMIR EL JAMEL
BEM(NS): Parte ideal correspondente à 2/6 de Um prédio com dois pavimentos, à
Avenida da Saudade, nº 100, Jardim das Acácias, Novo Horizonte/SP, com nove
compartimentos, e uma área, e no pavimento térreo com um salão destinado ao comércio,
com seu terreno medindo 203,00m², sendo 14,00 metros de um lado e 14,50 metros de
outro lado, confrontando pelos lados e fundos com Habib Fauaz. Imóvel matriculado sob o
nº 7.680 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), em 16 de
outubro de 2018, atualizado para R$ 121.432,51 (cento e vinte e um mil, quatrocentos
e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: RAMZI EL JAMEL, Avenida da Saudade, nº 100, Jardim das Acácias,
Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº 274/1998, em favor da Nossa Caixa Nosso Banco
S/A, em trâmite no 1º Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
280/1998, 278/1998 e 279/1998, em favor do Banco do Estado de São Paulo, em trâmite
no 1º Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 257/2003, em favor da
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, em trâmite no 1º Ofício Judicial de Novo
Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 0099900-35.1998-5.15.0049, em favor de Edson
Massato Okado, em trâmite na Vara do Trabalho de Itápolis/SP. Outros Eventuais
constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 57.845,33 (cinquenta e sete mil, oitocentos e quarenta e cinco
reais e trinta e três centavos), em dezembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
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do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
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hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados ESPOLIO DE FÁDUA MATTA EL JAMEL na
pessoa de seu Inventariante; IBRAIM EL JAMEL; RAMZI EL JAMEL e SAMIR EL
JAMEL e seu respectivos cônjuges se casados forem, bem como os eventuais:
coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação,
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou
concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético,
fiduciário
ou
com
penhora
anteriormente
averbada;
promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como
para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o
prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
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Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 51/2005 - 0001688-03.2005.8.26.0396
(396.01.2005.001688) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): EVANGELISTA DOS SANTOS RAMALHO
BEM(NS): Um terreno constituído de partes dos lotes nº 20 e 21 da quadra C, denominado
lote B do desdobro, no Jardim Simpatia, na cidade de Novo Horizonte, medindo 6,16 metros
em concordância com 3,20 metros em círculo com a Avenida Elisiário Sardella, do lado direito
mede 17,00 metros, confrontando com o lote C, do lado esquerdo mede 13,27 metros
confrontando com o lote A, e mede de fundos 9,00 metros, confrontando com o lote D,
perfazendo uma área de 136,21m². Benfeitorias: Sobre o imóvel encontra-se edificado uma
casa residencial em alvenaria e coberta com telhas (inacabada), a qual recebeu o nº 768 da
Avenida Elisiário Sardella. Imóvel matriculado sob o nº 17.838 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em 29 de novembro de 2018, atualizado para
R$ 70.553,42 (setenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois
centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: EVANGELINA DOS SANTOS RAMALHO, Avenida Elisiário Sardella, nº 768,
Jardim Simpatia, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº. 252/2009 em favor da Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº. 56/2013
(1573-98.2013) em favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara de
Novo Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.157,98 (um mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito
centavos), em novembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NOVO HORIZONTE
2ª VARA CÍVEL
Rua São Sebastião, nº. 779, Centro, Novo Horizonte/SP – CEP: 14960-000
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado(a) o(a) executado(a) EVANGELISTA DOS SANTOS RAMALHO e
seu cônjuge se casado(a) for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso;
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de
que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 87/2009 - 0001738-87.2009.8.26.0396
(396.01.2009.001738) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): BENEDITO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO; DONIZETE MARTINS
PRADO (CPF 040.347.698-40); INDALIRIO DO PRADO e LUDOVINO DO PRADO
BEM(NS): Um lote de terreno, situado na Fazenda Estiva, antiga Vila Castilho, na cidade de
Novo Horizonte/SP, na quadra A, medindo 16,00 metros de frente para o terreno de Floripes
Castilho Fonseca, 16,00 metros de fundos confrontando com terreno de João Bento Carneiro;
por 13,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando do lado direito com Bento
Siqueira, e do lado esquerdo com Floripes Castilho Fonseca. Benfeitoria: O imóvel possui
um prédio residencial, com a área construída de 106,61m². Imóvel matriculado sob o nº 8.612
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 20 de julho de 2015, atualizado para R$
94.631,33 (noventa e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e trinta e três centavos),
em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: SUELI ROSA MARTINS.
ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 5.246,90 (cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa
centavos), em 05 de dezembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
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software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
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perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados BENEDITO ANTONIO DE SOUZA CARNEIRO;
DONIZETE MARTINS PRADO; INDALIRIO DO PRADO e LUDOVINO DO PRADO e seus
respectivos cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: coproprietários;
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município
no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a
intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo
Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir
a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra
os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 63/2013 - 0001893-51.2013.8.26.0396
(039.62.0130.001893) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): DENIS ZANELA TORRES (CPF 330.017.888-60)
BEM(NS): Um terreno, sob o nº 25 da quadra I, situado à Avenida Luiz Baraldo, nº 305,
Jardim Itapuã, em Novo Horizonte/SP, medindo 10,00 metros de frente para a Avenida
Contorno Norte (atual Avenida Luiz Baraldo), 27,14 metros do lado direito confrontando com o
lote 24, 23,47 metros do lado esquerdo confrontando com o lote nº 26, e 10,65 metros de
fundos confrontando com os lotes 10 e 09, perfazendo uma área de 253,05m². Obs.:
Conforme Av.05 da matrícula imobiliária, sobre o imóvel foi construído um prédio residencial
com 59,65m² de área construída, o qual recebeu o nº 305 da Avenida Luiz Baraldo. O imóvel
em questão foi edificado em alvenaria, coberto com telhas, com boa conservação. Imóvel
cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 84820008 e matriculado sob o nº 26.047 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em 25 de outubro de 2018,
atualizado para R$ 254.932,38 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e trinta e
dois reais e trinta e oito centavos), em abril de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: DENIS ZANELA TORRES, Avenida Luiz Baraldo, nº 305, Jardim Itapuã,
Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Alienação Fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal – CEF; Outros
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 3.642,11 (três mil, seiscentos e quarenta e dois reais e onze
centavos), em setembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
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lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado DENIS ZANELA TORRES e seu respectivo cônjuge
se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art.
826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §
2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 12 de abril de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 764/2014 - 0001940-88.2014.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): FABIO MESTRINER
BEM(NS): Um barracão para máquina de benefício, medindo 20x30 metros, casa das
máquinas, anexas, nos fundos, medindo 7x10 metros, ambas de tijolos e telhas, com uma
máquina de benefício de arroz, marca Zacharias, patente nº 18.175, dias balanças marca
Hower para 150 quilos cada uma; motor elétrico, com as respectivas instalações, e um
moinho para fubá, tudo encravado em dois lotes de terreno que formam um só todo com a
área total de 2.098,00m², situado na Avenida Duque de Caxias, nº 139, na cidade de Novo
Horizonte/SP, confrontando de um lado com Lazaro Machado de Oliveira, de outro lado
com herdeiros de João Antônio Domingues e outros. OBS. 1: Consta da AV-3, que o
barracão constante desta matricula atualmente possui o nº 144 da Avenida Duque de
Caxias, em substituição ao antigo nº 139 que fora mencionado erroneamente; e da AV-5 o
prédio mencionado nesta matricula, em virtude de reforma e ampliação a que foi
submetido, teve um aumento de área construída de 763,20m²; OBS. 2: Atualmente não
existem mais a máquina de beneficio de arroz, marca Zacharias, patente nº 18.176, duas
balanças marca Hower para 150 quilos cada uma; motor elétrico, com as respectivas
instalações, e um moinho para fubá; e após as reformas e ampliações há construção
(galpões) sobre o imóvel. Imóvel matriculado sob o nº 2.708 no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
OBSERVAÇÃO: O leilão será realizado na totalidade do imóvel, reservando para os
coproprietários o produto de eventual arrematação, equivalente a sua quota-parte.
AVALIAÇÃO: R$ 1.560.000,00 (um milhão, quinhentos e sessenta mil reais), em 10 de
junho de 2018, atualizado para R$ 1.610.015,51 (um milhão, seiscentos e dez mil,
quinze reais e cinquenta e um centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: FABIO MESTRINER, Avenida Jornalista Paulo Falzetta, nº. 144, Vila
Patti, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Hipoteca em favor de Ultrafértil S/A Indústria e Comercio de Fertilizantes –
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Grupo Petrofértil e outros; Penhora nos autos nº 762/00, em favor de Mario Luis de
Almeida e Silva, em trâmite na 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
948/1993, em favor de João Rodrigues Monteiro, em trâmite na Vara do Trabalho de
Itápolis/SP; Penhora nos autos nº 010/02, em favor da Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte/SP, em trâmite na 1ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
194/03, em favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, em trâmite na 2ª Vara
Cível de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 123/07, em favor da Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte/SP, em trâmite na 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP;
Penhora nos autos nº 0000370-87.2002.8.26.0396, em favor da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte/SP, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais
constantes na matricula imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 46.591,50 (quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e um reais
e cinquenta centavos), em novembro de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
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§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimado o executado FABIO MESTRINER, e seu respectivo
cônjuge se casado for, o Credor Hipotecário ULTRAFÉRTIL S/A INDÚSTRIA E
COMERCIO DE FERTILIZANTES – GRUPO PETROFÉRTIL na pessoa de seu
representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
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concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de
uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s)
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de
quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903
do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 141/2004 - 0002007-05.2004.8.26.0396
(396.01.2004.002007) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): JOAO BESSANI (CPF 018.856.568-07)
BEM(NS): Um lote de terreno, denominado parte 02 do desdobro, constante de parte do lote
01, da quadra J, no Parque Vila Real, na cidade de Novo Horizonte/SP, medindo 12,05 metros
de frente para a rua Princesa Isabel, 11,00 metros de um lado confrontando com a parte 1,
11,00 metros de outro lado confrontando com o lote 24, e 12,05 metros de fundos,
confrontando com o lote nº 02, perfazendo uma área de 132,55m², está situado do lado par,
distante 12,95 metros da rua Dom Pedro II. Benfeitorias: Sobre o imóvel encontra-se
edificado uma casa residencial em alvenaria e coberta com telhas, inacabada, a qual recebeu
o nº 242 da Rua Princesa Isabel. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 519300/00 e matriculado sob o nº 14.302 no Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Novo
Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais), em 08 de novembro de 2018,
atualizado para R$ 186.462,60 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e
dois reais e sessenta centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: JOAO BESSANI, Rua Princesa Isabel, Nº 242, Parque Vila Real, Novo
Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº 149/2001 e 139/2008, em favor da Prefeitura Municipal
de Novo Horizonte, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais constantes
na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.149,33 (um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta e três
centavos), em dezembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NOVO HORIZONTE
2ª VARA CÍVEL
Rua São Sebastião, nº. 779, Centro, Novo Horizonte/SP – CEP: 14960-000
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado JOAO BESSANI e seu cônjuge se casado for, bem
como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de
moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art.
826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §
2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 37/2007 - 0002284-16.2007.8.26.0396
(396.01.2007.002284) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): FERNANDO LUIZ DE BIASSE (CPF 050.736.428-72)
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL SA
BEM(NS): Uma casa sob o nº 894, à Rua Trajano Machado, Centro, Novo Horizonte/SP,
feita de tijolos e coberta de telhas, composta de duas alas, uma comercial com um salão
comercial de três portas e quatro cômodos internos; e a outra residencial com dez
cômodos, sendo seis assoalhados e os retantes ladrilhados, com o seu respectivo terreno
foreiro à Fábrica Matriz local, que mede 17,60 metros de frente, por 44,00 metros de cada
lado, da frente aos fundos, e se confronta pela frente com a rua Trajano Machado, de um
lado com a rua São Sebastião, de outro lado com Lazaro Emim, e pelos fundos com Dr.
Sebastião Antônio Ribeiro Júnior. Imóvel matriculado sob o nº 15.912, livro 2, fls. 1 a 3, do
Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em 22 de outubro de
2018, atualizado para R$ 1.529.594,26 (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil,
quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), em abril de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: FERNANDO LUIZ DE BIASSE, Rua Raul Hermes de Oliveira, nº 396,
Vila Patti, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta R-2- Penhora nos autos 1054/95, em favor do Banco do Brasil S/A, em
trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-3- Penhora nos autos nº 372/99, em favor de
Francisco Lourenço Lima, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-4- Penhora nos
autos nº 821/98, em favor do Banco Itaú S/A, em trâmite na 1ª Vara de Novo
Horizonte/SP; R-5- Penhora nos autos nº 464/99, em favor da Nossa Caixa Nosso Banco
S/A, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-7- Penhora nos autos nº 1.206/19974, em favor de Homero de Carvalho Santarelli e outros, em trâmite na Vara do Trabalho
de Itápolis/SP; R-9- Penhora nos autos nº 096/06, em favor da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-11- Penhora nos autos nº
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042/2002, em favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara de
Novo Horizonte/SP; R-12- Penhora nos autos nº 0000319.52.1997.8.26.0396, em favor da
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP;
Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 27.981,93 (vinte e sete mil, novecentos e oitenta e um reais e
noventa e três centavos), em 05 de março de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
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condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado FERNANDO LUIZ DE BIASSE e seu cônjuge se
casado for, o interessado BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu Representante
Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular
de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de
bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a
execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais
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contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após
o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 12 de abril de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 230/2012 - 0002504-38.2012.8.26.0396
(396.01.2012.002504) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): REGINA APARECIDA SILVIERO DOS REIS (CPF 070.520.828-10)
BEM(NS): Um terreno, com frente para a Avenida José Wilibaldo de Freitas, Vila
Baumann, em Novo Horizonte/SP, medindo 12,00 metros de frente, por 20,00 metros de
cada lado, da frente aos fundos, confrontando na frente com a citada avenida, por um
lado com Adail Magri, por outro lado com Elza Fabreti, e nos fundos com João Amadeu.
Benfeitorias: O imóvel possui um sobrado. Imóvel matriculado sobre o nº 4.755 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), em 30 de novembro de 2018,
atualizado para R$ 403.162,39 (quatrocentos e três mil, cento e sessenta e dois
reais e trinta e nove centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: REGINA APARECIDA SILVIERO DOS REIS, Avenida José Wilibaldo de
Freitas, nº. 371, Vila Baumann, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº 207/2002, em favor da Prefeitura Municipal de Novo
Horizonte, em trâmite no 1º Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais
constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 3.959,61 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e
sessenta e um centavos), em dezembro de 2017.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NOVO HORIZONTE
2ª VARA CÍVEL
Rua São Sebastião, nº. 779, Centro, Novo Horizonte/SP – CEP: 14960-000
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
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comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimada a executada REGINA APARECIDA SILVIERO DOS REIS e seu
cônjuge se casada for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de
uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s)
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de
quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903
do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 972/2015 - 0002737-30.2015.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): ESPOLIO DE ORLANDO PASSONI (N/P DE SEU INVENTARIANTE
ADEMIR ANTONIO PASSONI)
CREDOR: COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS (CNPJ
236.791/0001-91)
BEM(NS): Uma casa residencial, construída de tijolos e coberta com telhas, situada na
Avenida Duque de Caxias, nº. 271, na Vila Patti, nesta cidade, com seu terreno constante
do lote 18 da quadra 17, medindo 13,00m, de frente por 44m de cada lado, da frente aos
fundos, confrontando de um lado com o lote 19, de outro com o lote 17, e nos fundos com
os lotes 5 e 6, está situado do lado impar do logradouro distante 55m, da rua Havaí, em
bom estado de conservação. OBS.: Conforme AV-1 consta que o trecho da Via Pública
onde se localiza o imóvel supra matriculado atualmente denomina-se Rua Luiz Pasteur e
não Av. Duque de Caxias, como faz prova a certidão 100/87 da Prefeitura local. Imóvel
cadastrado na PM sob nº 02147/87 e matriculado sob nº 12.598 do Cartório de Registros
de Imóveis de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), em 19 de julho de 2018,
atualizado para R$ 533.179,74 (quinhentos e trinta e três mil, cento e setenta e nove
reais e setenta e quatro centavos), em abril de 2019.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
ÔNUS: Consta Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A (Liquidada); Penhora nos autos
nº 0001642-92.1997.8.26.0396, em favor de Coopercitrus Cooperativa de Produtores
Rurais, em trâmite na 1ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
0001703-30.2009.8.26.0396, em favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte/SP, em
trâmite na 1ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na matricula
imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 12.668,83 (doze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta
e três centavos), em 09 de novembro de 2018.
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O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
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A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimado o executado ESPOLIO DE ORLANDO PASSONI (N/P DE
SEU INVENTARIANTE ADEMIR ANTONIO PASSONI), e seu respectivo cônjuge se
casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de
bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a
execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após
o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
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Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 12 de abril de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE - 127/2008 - 0002850-28.2008.8.26.0396
(396.01.2008.002850) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): ULISSES APARECIDO RODRIGUES
BEM(NS): Um terreno com área de dezoito metros de frente, por trinta e três metros de
cada lado, da frente aos fundos, na Fazenda Estiva, em Novo Horizonte, em confrontação
com a Avenida Joaquim Junqueira, antiga Floriano Peixoto, e com José Rosa do Amaral,
e com Evilacia do Carmo Castilho, por dois lados. Benfeitoria: No terreno acima descrito
encontra-se edificado um prédio comercial (garagem), com 430,00m² de área construída,
o qual recebeu o número 210 da Avenida Coronel Junqueira, em regular estado de
conservação. Imóvel matriculado sob o nº. 22.622 no Cartório de Registro de Imóveis de
Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), em 12 de junho de 2018,
atualizado para R$ 536.671,84 (quinhentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e
e um reais e oitenta e quatro centavos), em março de 2019.
DEPOSITÁRIO: ULISSES APARECIDO RODRIGUES, Avenida Coronel Junqueira, nº.
210, Centro, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
ÔNUS: Eventuais constantes na matricula imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 12.859,94 (doze mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e
noventa e quatro centavos), em 07 de fevereiro de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
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seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
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comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimado o executado ULISSES APARECIDO RODRIGUES, e seu
respectivo cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários;
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s)
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de
quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903
do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 33/2001 - 0003216-14.2001.8.26.0396
(396.01.2001.003216) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): APARECIDO DONIZETE RODRIGUES PORTO (CPF: 030.911.368-76)
INTERESSADO: BANCO NOSSA CAIXA SA, INCORPORADO AO BANCO DO BRASIL S/A
(CNPJ 00.000.000/0001-91)
BEM(NS): Um lote de terreno, situado no Jardim América II, nesta cidade, sob nº 6 da quadra
2, medindo 10,00m de frente e fundos, por 20,00m de cada lado, de frente aos fundos dando
uma área de 200m², divisando pela frente com a rua “C” (atualmente Miguel Bravo Delvaz),
nos fundos com o lote 5, do lado direito com o lote 8, do lado esquerdo com o lote 4. OBS.:
Encontra-se edificado uma casa residencial em alvenaria sobre o imóvel desta matricula, em
péssimo estado de conservação. Imóvel matriculado sob nº 14.571 do Cartório de Registros
de Imóveis de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 30 de julho 2018, atualizado para R$
40.481,83 (quarenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e três centavos), em
fevereiro de 2019.
DEPOSITÁRIO: APARECIDO DONIZETE RODRIGUES PORTO.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Miguel Bravo Delvaz, nº. 367, Jardim América II, Novo
Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Hipoteca em face da Nossa Caixa Nosso Banco S/A incorporado ao Banco do
Brasil S/A; Penhora nos autos nº 091/06, em favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte,
em trâmite na 1ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 243/2008, em favor
da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara Cível de Novo
Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na matricula imobiliária.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
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lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimado o executado APARECIDO DONIZETE RODRIGUES PORTO, e
seu respectivo cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários;
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito
real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município
no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a
intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo
Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir
a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra
os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para
que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 921/2008 – 0004430-93.2008.8.26.0396 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
REQUERENTE(S): CARLOS ALBERTO VOLPINI (CPF 616.893.198-87)
REQUERIDO(S): JOAO FRANCISCO DE ABREU; MARIA LUCIA CORDOBA SILVEIRA
(CPF 002.558.418-92) e MARIANA CORDOBA FERREIRA (CPF 317.449.388-90)
BEM(NS): Os direitos que a Executada MARIA LUCIA CORDOBA SILVEIRA possui sobre
Um lote de terreno, denominado 14-A, situado à rua Jorge Tibiriçá, na quadra B, no
Jardim Panorama, na cidade de Itajobi/SP, Comarca de Novo Horizonte/SP, medindo 2,00
metros na linha da frente, confrontando com a rua Jorge Tibiriçá, daí deflete a direita e
segue 12,50 metros confrontando com José Carlos Vilas, daí deflete a esquerda e segue
10,00 metros ainda confrontando com José Carlos Vilas, daí deflete a direita e segue 9,80
metros confrontando com o lote nº 13, daí deflete a direita e segue 12,00 metros
confrontando com o lote nº 19, daí deflete a direita e segue 22,30 metros confrontando
com o lote 15, fechando a poligonal perfazendo uma área superficial de 142,60m².
Benfeitorias: O imóvel possui uma residencia com 58,70m², que recebeu o nº 953 da
Rua Jorge Tibiriçá, imóvel este localizado no bairro Jardim Panorama, na cidade de
Itajobi, Comarca de Novo Horizonte/SP. Imóvel matriculado sob o nº 11.570 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), em 08 de junho de 2015,
atualizado para R$ 78.671,99 (setenta e oito mil, seiscentos e setenta e um reais e
noventa e nove centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: Não informado.
ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 39.836,82 (trinta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e
oitenta e dois centavos), em 30 de novembro de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
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Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
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comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados JOAO FRANCISCO DE ABREU; MARIA
LUCIA CORDOBA SILVEIRA e MARIANA CORDOBA FERREIRA e seus respectivos
cônjuges se casados forem, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário
de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de
uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s)
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de
quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903
do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
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Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 134/2010 - 0004485-73.2010.8.26.0396
(396.01.2010.004485) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): UNIÃO
REQUERIDO(S): SUPERMERCADO PAULISTA DE NOVO HORIZONTE LTDA. (CNPJ
03.117.349/0001-04); OSVALDO LOTO (CPF 477.609.908-04) e ROMUALDO LUIS
LOTTO (CPF 785.159.208-91)
BEM(NS): Parte ideal correspondente à 14/36 (catorze trinta e seis avos) sobre Um
prédio residencial e comercial, com dois pavimentos, situado na cidade de Novo
Horizonte/SP, à Rua Trajano Machado, nº 574, com 529,31m² de área construída, com o
seu terreno foreiro constante de parte da data B, do quarteirão nº 39, medindo 8,80
metros de frente, igual medida nos fundos, por 44,00 metros de cada lado, da frente aos
fundos, confrontando de um lado com Paulo Karube, e Eneas Manzoli, de outro lado com
a Cooperativa de Consumo de Bancários, e nos fundos com a Sociedade Primeiro de
Maio. Obs.: O imóvel apesar de antigo, encontra-se em bom estado de conservação.
Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o nº 810/92 e matriculado sob o nº
16.253, ficha 1-2, Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo
Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), 12 de
abril de 2018, atualizado para R$ 361.583,96 (trezentos e sessenta e um mil,
quinhentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos), em fevereiro de 2019.
DEPOSITÁRIO: ROMUALDO LUIS LOTTO.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
ÔNUS: Consta Penhora nos autos nº 928/08, em favor de Laticínio Matinal Ltda., em
trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
977/09, em favor do Banco Triângulo S/A, em trâmite no 1º Oficio Judicial da Comarca de
Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 574/2010, em favor do Banco do Brasil S/A, em
trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
0001391-49.2012.8.26.0396, em favor da União, em trâmite no 2º Oficio Judicial da
Comarca de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 0002815-68.2008.8.26.0396, em
favor de Cak Distribuidora de Carnes Ltda, em trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca de
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Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 0003711-09.2011.8.26.0396, em favor da
União, em trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP; Outros
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
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ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados SUPERMERCADO PAULISTA DE NOVO
HORIZONTE LTDA. na pessoas de seu Representante Legal; OSVALDO LOTO e
ROMUALDO LUIS LOTTO e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem
como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins
de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como
para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o
prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
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para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 1721/2014 – 0004560-73.2014.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): APARECIDO DONIZETE ROD PORTO (CPF 030.911.368-76)
BEM(NS): Um lote de terreno, situado à Rua Miguel Bravo Delvaz, nº 367, Jardim América,
em Novo Horizonte/SP, sob o nº 6 da quadra 2, medindo 10,00 metros de frente e fundos, por
20,00 metros de cada lado, de frete aos fundos, dando uma área de 200,00m², dividindo pela
frente com a Rua Miguel Bravo Delvaz, nos fundos com o lote 5, do lado direito com o lote 8,
do lado esquerdo com o lote 4. Benfeitorias: Sobre o imóvel encontra-se edificado uma casa
de tijolos e telhas, em bom estado de conservação. Imóvel matriculado sob o nº 14.571 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 19 de outubro de 2018, atualizado para
R$ 40.477,50 (quarenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos),
em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: Não informado.
ÔNUS: Consta Hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A; Penhora nos autos nº 91/2006, em
favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, em trâmite no 1º Ofício Judicial de Novo
Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 243/2008 e 33/2001, em favor da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, em trâmite no 2º Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais
constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 6.534,52 (seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta e
dois centavos), em dezembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
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Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
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guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado APARECIDO DONIZETE ROD PORTO e seu cônjuge
se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art.
826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §
2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 426/2012 - 0004913-84.2012.8.26.0396
(396.01.2012.004913) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): VALENTINA APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 121.787.158-69)
BEM(NS): Os direitos que a Executada possui sobre a Unidade Habitacional sob o nº 694,
situado no Conjunto Habitacional Jardim Paraíso, em novo Horizonte/SP, com 36,48m² de
construção, edificada no lote de terras sob o nº 12, da quadra I, medindo 9,30 metros de
frente para a Rua Domingos Alvares; 18,00 metros do lado direito de quem da rua para o
terreno olha confrontando com o lote 10; 18,00 metros do lado esquerdo confrontando com o
lote 14; e 9,30 metros de fundos confrontando com o lote 11, perfazendo uma área total de
167,40m². Obs.: No imóvel foi constatado uma ampliação de cômodo na frente, além de uma
varanda e garagem. Assim, atualmente, a casa possui uma sala, uma cozinha, dois quart6os,
um banheiro, uma varanda e garagem. Nos fundos foi edificado uma edícula com um quarto,
uma cozinha e um banheiro. Ambas as casas não possuem nem forro, nem laje. Imóvel
matriculado sob o nº 18.442 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo
Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), em 30 de novembro de 2018, atualizado para
R$ 80.632,48 (oitenta mil, seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos),
em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: VALENTINA APARECIDA DE OLIVEIRA, Rua Domingos Alvares, nº 694,
Jardim Paraíso, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.111,49 (dois mil, cento e onze reais e quarenta e nove centavos),
em novembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
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lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimada a executada VALENTINA APARECIDA DE OLIVEIRA e seu
cônjuge se casada for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno
e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de
que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 2162/2014 - 0005721-21.2014.8.26.0396 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTE(S): COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
REQUERIDO(S): ANDERSON CORREA DOTTI e SUZANA DE SOUZA LOBO LIMA
DOTTI
BEM(NS): Veículo marca/modelo VW/Parati 1.6, placas CXE-7374, ano de
fabricação/modelo 1999/2000, de cor azul, chassi 9BWZZZ374XT040055, em regular
estado de conservação, em funcionamento.
AVALIAÇÃO: R$ 13.000,00 (treze mil reais), em 27 de maio de 2015.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Rua João Martins Lopes, nº 474, Alto da Vila Patti, Novo
Horizonte/SP.
DEPOSITÁRIO: SUZANA DE SOUZA LOBO LIMA DOTTI, Rua João Martins Lopes, nº
474, Alto da Vila Patti, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/SP. OBS.: O arrematante declara estar ciente de
que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais
originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem
perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela
verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer
novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos
para registro do veículo, devem ser informados ao Leiloeiro, ou sua equipe, para o devido
peticionamento nos autos.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
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seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
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comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados ANDERSON CORREA DOTTI e SUZANA DE
SOUZA LOBO LIMA DOTTI e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem
como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins
de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como
para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o
prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 685/2012 - 0007134-40.2012.8.26.0396
(396.01.2012.007134) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): GENILDA BRASIL DE LIMA
BEM(NS): Direitos que a Executada possui sobre a Unidade Habitacional sob o nº 765,
situado à Rua Maria Aparecida Soriano, Jardim Nova Jerusalém, Novo Horizonte/SP, com
43,18m² de construção, edificada no lote de terreno sob o nº 22, da quadra C, medindo 8,90
metros de frente para a Rua Maria Aparecida Soriano; 19,45 metros do lado direito de quem
a rua olha para o imóvel confrontando com o lote 21; 19,45 metros do lado esquerdo
confrontando com o lote 23, e mede de fundos 8,90 metros confrontando com o lote 03,
perfazendo uma área artificial de 173,11m². Obs.: Em regular estado de conservação. O
imóvel encontra-se sobre o domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº
1152700-0 e matriculado sob o nº 9.276 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em 07 de fevereiro de 2019, atualizado para
R$ 70.919,91 (setenta mil, novecentos e dezenove reais e noventa e um centavos), em
abril de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: GENILDA BRASIL DE LIMA, Rua Maria Aparecida Soriano, nº 765, Jardim
Nova Jerusalém, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.031,28 (um mil, trinta e um reais e vinte e oito centavos), em 09 de
dezembro de 2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
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horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
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É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimada a executada GENILDA BRASIL DE LIMA e seu respectivo
cônjuge se casada for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno
e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de
que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 12 de abril de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 18/2013 - 0007521-55.2012.8.26.0396
(039.62.0120.007521) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): MARLENE PEREIRA GOIS (CPF 098.196.218-10)
BEM(NS): Um terreno, sob o nº 23 da quadra B no Jardim Europa, na cidade de Novo
Horizonte/SP, medindo 10,00 metros de frente para a Avenida João Antônio Delsin, 25,00
metros do lado direito confrontando com o lote 22, 25,00 metros do lado esquerdo
confrontando com o lote 24, e mede de fundos 10,00 metros confrontando com o lote 26,
perfazendo uma área de 250,00m². Benfeitoria: Conforme Av-3, no imóvel foi edificado
um prédio residencial com 39,57m² de área construída, o qual recebeu o nº 249 da
Avenida João Antônio Desin. Imóvel matriculado sob o nº 20.134 no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em 30 de novembro de 2018,
atualizado para R$ 151.185,90 (cento e cinquenta e um mil, cento e oitenta e cinco
reais e noventa centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: MARLENE PEREIRA GOIS, Avenida João Antônio Delsin, Nº 249, Jardim
Europa, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal – CEF (LIQUIDADA);
Outros eventuais constantes na matricula imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.515,97 (dois mil, quinhentos e quinze reais e noventa e sete
centavos), em março de 2017.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
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os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
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serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimada a executada MARLENE PEREIRA GOIS e seu cônjuge se
casada for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou
titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de
bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a
execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após
o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 70/2016 - 1000038-15.2016.8.26.0396 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
REQUERENTE(S): AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA (CNPJ
28.622.744/0001-67)
REQUERIDO(S): VAGNER MINARI GERMINIANI (CPF 174.095.548-00)
BEM(NS): 01) Veículo marca/modelo GM/ASTRA HB 4P ADVANTAGE, placas DXZ-8442, ano
de fabricação/modelo 2007/2008, avaliado em R$ 23.371,00 (vinte e três mil, trezentos e
setenta e um reais); 02) Veículo marca/modelo VW/KOMBI, placas BPZ-9494, ano de
fabricação/modelo 2000/2001, avaliado em R$ 13.116,00 (treze mil, cento e dezesseis reais).
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 36.487,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais), em
julho de 2018.
DEPOSITÁRIO: VAGNER MINARI GERMINIANI, Avenida Coronel Junqueira, nº 647, Jardim
Aeroporto, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Avenida Coronel Junqueira, nº 647, Jardim Aeroporto, Novo
Horizonte/SP.
ÔNUS: Itens 01 e 02) Eventuais constantes no Detran/SP. OBS.: O arrematante declara estar
ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições
judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem
perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de
todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões
após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do
veículo, devem ser informados ao Leiloeiro, ou sua equipe, para o devido peticionamento nos
autos.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 20.821,34 (vinte mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e quatro
centavos), em agosto de 2.018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
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lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado VAGNER MINARI GERMINIANI, e seu cônjuge se
casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular
de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial
para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art.
826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §
2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 189/2017 - 1000274-30.2017.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): ZILDA APARECIDA FERNANDES LEME (CPF 246.332.348-54)
BEM(NS): Veículo marca/modelo Fiat/Siena ELX Flex, placas EDL-0706, ano de
fabricação/modelo 2008/2008, chassi 8AP17201M82003294.
AVALIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 26 de março de 2019.
DEPOSITÁRIO: ZILDA APARECIDA FERNANDES LEME, Rua Antônio Messias de Castro, nº
429, Jardim América, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Antônio Messias de Castro, nº 429, Jardim América, Novo
Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Alienação Fiduciária; Outros eventuais constantes no Detran/SP. OBS.: O
arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá
haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade
na transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é
responsável pela verificação de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois
poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os
impedimentos para registro do veículo, devem ser informados ao Leiloeiro, ou sua equipe,
para o devido peticionamento nos autos.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 2.281,86 (dois mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e seis
centavos), em 03 de julho de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
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garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
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autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimada a executada ZILDA APARECIDA FERNANDES LEME e seu
cônjuge se casada for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno
e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de
que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 04 de abril de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. 1001422-13.2016.8.26.0396 - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE
REQUERIDO(S): ANTONIO RODRIGUES (CPF 735.333.278-68)
BEM(NS): Um terreno, sob nº 28 da quadra "A" do Jardim Bottura, na cidade de Novo
Horizonte/SP, medindo 9,00 metros de frente para a Rua Maria Ocaso Rigamonti; 20,00
metros do lado direito confrontando com o lote nº 27; 20,00 metros do lado esquerdo
confrontando com o lote nº 29; e 9,00 metros de fundo confrontando com o lote nº 13,
perfazendo uma área de 180,00m². Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal local sob o nº
10166.00.03 e matriculado sob o nº 22.386 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), em 10 de outubro de 2017, atualizado
para R$ 82.067,25 (oitenta e dois mil, sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos),
em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: ANTÔNIO RODRIGUES, Avenida Coronel Junqueira, nº 599, Jardim
Aeroporto, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Hipoteca em favor de Dow Agrosciences Ltda e Sementes Dow Agrosciences
Ltda; Penhora nos autos nº 0122896-22.2012.8.26.0100, em favor de Basf S/A, em trâmite no
26ª Ofício Cível da Comarca de São Paulo, Foro Central; Penhora nos autos nº 000376487.2011.8.26.0396, em favor de Dow Agrociences Industrial Ltda, em trâmite na 1ª Vara de
Novo Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 4.000,74 (quatro mil reais e setenta e quatro centavos), em junho de
2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
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Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
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guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado ANTONIO RODRIGUES
e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso;
credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de
que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 22 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 1058/2016 - 1001513-06.2016.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): FERNANDO LUIZ DE BIASSE (CPF 050.736.428-72)
INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
BEM(NS): Uma casa sob o nº 894, à Rua Trajano Machado, nº 894, Centro, Novo
Horizonte/SP, feita de tijolos e coberta de telhas, composta de duas alas, uma comercial
com um salão comercial de três portas e quatro cômodos internos; e a outra residencial
com dez cômodos, sendo seis assoalhados e os retantes ladrilhados, com o seu
respectivo terreno foreiro à Fábrica Matriz local, que mede 17,60 metros de frente, por
44,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, e se confronta pela frente com a rua
Trajano Machado, de um lado com a rua São Sebastião, de outro lado com Lazaro Emim,
e pelos fundos com Dr. Sebastião Antônio Ribeiro Júnior. Obs.: O imóvel encontra-se em
regular estado de conservação. Imóvel matriculado sob o nº 15.912, livro 2, fls. 1 a 3, do
Oficial de Registro de imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em 25 de setembro de
2018, atualizado para R$ 1.522.460,09 (um milhão, quinhentos e vinte e dois mil,
quatrocentos e sessenta reais e nove centavos), em março de 2019.
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: FERNANDO LUIZ DE BIASSE, Rua Raul Hermes de Oliveira, nº 396,
Vila Patti, Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta R-2- Penhora nos autos 1054/95, em favor do Banco do Brasil S/A, em
trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-3- Penhora nos autos nº 372/99, em favor de
Francisco Lourenço Lima, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-4- Penhora nos
autos nº 821/98, em favor do Banco Itaú S/A, em trâmite na 1ª Vara de Novo
Horizonte/SP; R-5- Penhora nos autos nº 464/99, em favor da Nossa Caixa Nosso Banco
S/A, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-7- Penhora nos autos nº 1.206/19974, em favor de Homero de Carvalho Santarelli e outros, em trâmite na Vara do Trabalho
de Itápolis/SP; R-9- Penhora nos autos nº 096/06, em favor da Prefeitura Municipal de
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Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-10- Penhora nos autos
nº 037/07, em favor da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara de
Novo Horizonte/SP; R-11- Penhora nos autos nº 042/2002, em favor da Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara de Novo Horizonte/SP; R-12Penhora nos autos nº 0000319.52.1997.8.26.0396, em favor da Prefeitura Municipal de
Novo Horizonte, em trâmite na 1ª Vara de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais
constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 17.769,39 (dezessete mil, setecentos e sessenta e nove reais e
trinta e nove centavos), em 04 de maio de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem,
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único
do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
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§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na
hipótese de adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da
comissão do leiloeiro. Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição
da dívida após o anúncio do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a
obrigação do executado pelo pagamento das despesas despendidas na realização do
leilão deste processo mediante comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos
serviços até então prestados pela empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A
comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante, em conta fornecida via e-mail
após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado FERNANDO LUIZ DE BIASSE e seu cônjuge se
casado for, o interessado BANCO DO BRASIL S/A, na pessoa de seu Representante
Legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular
de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de
bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação
pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015
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e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a
execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m)
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após
o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 26 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. 1001584-08.2016.8.26.0396 - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): LUIS CARLOS MUNUERA (CPF 121.599.958-51)
BEM(NS): Veículo marca/modelo Fiat/Uno Mille SX 1.0, placas BLW-7550, ano de
fabricação/modelo
1998/1998,
de
cor
azul,
renavam
693721820,
chassi
9BD146048W5980036, à gasolina, em bom estado de conservação e em funcionamento.
AVALIAÇÃO: R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 27 de outubro de 2018.
DEPOSITÁRIO: LUIS CARLOS MUNUERA, Rua Avelino Ricardo da Fonseca, nº 886, Jardim
Simpatia, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Avelino Ricardo da Fonseca, nº 886, Jardim Simpatia,
Novo Horizonte/SP.
ÔNUS: Eventuais constantes no Detran/SP. OBS.: O arrematante declara estar ciente de que,
além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais
originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem perante
o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e
quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a
confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do veículo,
devem ser informados ao Leiloeiro, ou sua equipe, para o devido peticionamento nos autos.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 318,59 (trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), em
setembro de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
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tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado LUIS CARLOS MUNUERA e seu cônjuge se casado
for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de:
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial
para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art.
826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §
2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 1149/2017 - 1001782-11.2017.8.26.0396 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
REQUERENTE(S): AUTO POSTO BEIRA RIO DE NOVO HORIZONTE LTDA
REQUERIDO(S): OSCAR CUSTODIO CARNEIRO
BEM(NS): Veículo marca/modelo Ford/Del Rey Ouro, placas BQW-9581/SP, ano de
fabricação/modelo 1983/1984, de cor cinza, a álcool, renavam 387760032, em regular estado
de conservação e em funcionamento. Obs.: O veículo encontra-se registrado em nome de
Amanda Vivan – CPF 368.994.068-02
AVALIAÇÃO: R$ 2.000,00 (dois mil reais), em 04 de agosto de 2017.
DEPOSITÁRIO: OSCAR CUSTODIO CARNEIRO, Rua Carvalho Leme, nº 1159, Vila
Baumann, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Rua Carvalho Leme, nº 1159, Vila Baumann, Novo
Horizonte/SP.
ÔNUS: Consta Restrição Judiciária: Bloqueio Renajud – Transferência; Débitos no Detran/SP
no valor total de R$ 1.745,06 (um mil, setecentos e quarenta e cinco reais e seis centavos),
em 07 de março de 2019; Outros eventuais constantes no Detran/SP. OBS.: O arrematante
fica ciente de que, além de possíveis ônus perante o DETRAN, poderá haver outras restrições
judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na transferência do bem
perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de
todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões
após a confecção do edital de leilão e sua realização. Os impedimentos para registro do
veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, para que
oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida
junto a equipe do leiloeiro.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 895,01 (oitocentos e noventa e cinco reais e um centavo).
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
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lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado OSCAR CUSTODIO CARNEIRO, e seu respectivo
cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno
e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de
uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente
averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal,
bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que,
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução,
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de
que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento
da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 1310/2016 - 1001894-14.2016.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): OLDAIR FILADELFO DA SILVEIRA FRANCO (CPF 098.113.738-50) e
FATIMA DO NASCIMENTO FRANCO (CPF 252.495.438-20)
BEM(NS): Direitos que o executado possui sobre a Unidade Habitacional sob o nº 814,
situada no Conjunto Habitacional Jardim Paraíso, na cidade de Novo Horizonte/SP, com
36,48m² de construção, edificada no lote de terreno sob o nº 12, da quadra A, medindo 9,30
metros de frente para a rua João Antônio Belmonte Flores, 18,00 metros do lado direito de
quem da rua olha para o terreno, confrontando com o lote 10; 18,00 metros do lado esquerdo
confrontando com o lote 14; e 9,40 metros de fundos confrontando com o lote 11, perfazendo
uma área total de 167,40m². Obs.: O imóvel encontra-se em domínio da Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU. Imóvel cadastrado
na Prefeitura Municipal sob o nº 876000-0 e matriculado sob o nº 18.442 no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), em 08 de outubro de 2018,
atualizado para R$ 65.422,66 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e vinte e dois reais e
sessenta e seis centavos), em fevereiro de 2019.
DEPOSITÁRIO: OLDAIR FILADELFO DA SILVEIRA FRANCO, Rua João Antônio Belmonte
Flores, nº 814, Jardim Paraíso, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 1.102,03 (mil, cento e dois reais e três centavos), em 05 de julho de
2016.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
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lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
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ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados OLDAIR FILADELFO DA SILVEIRA FRANCO e
FATIMA DO NASCIMENTO FRANCO e seus respectivos cônjuges se casados forem,
bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de:
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial
para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art.
826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §
2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NOVO HORIZONTE
2ª VARA CÍVEL
Rua São Sebastião, nº. 779, Centro, Novo Horizonte/SP – CEP: 14960-000
EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da captação
de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia 24/05/2019 às
14:00h, 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 a 2ª
Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no dia 14/06/2019 às
14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) da avaliação,
no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s) bem(ns) penhorado(s) na(s)
execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m) descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do leilão
haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando manifestação de
outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 2066/2017 - 1500188-02.2017.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE (CNPJ:
45.152.139/0001-99)
REQUERIDO(S): FRANCISCO DA CRUZ FILHO (CPF 114.306.588-35)
BEM(NS): Lote de terreno nº 37 da quadra 08, situado à rua Borborema, no Jardim Santa
Clara, em Novo Horizonte/SP, medindo 5,00 metros de frente para a rua Borborema; 19,00
metros de um lado, confrontando com o lote 38; 17,00 metros de outro lado, confrontando
com a parte restante do lote 37 e, 5,00 metros nos fundos, confrontando com o lote 42,
perfazendo uma área superficial de 90,00m². O imóvel está situado do lado par do logradouro,
distante 15,00 metros da rua mais próxima que é a rua Urupês. Benfeitorias: Sobre o imóvel
existem algumas paredes parcialmente construídas. Imóvel cadastrado na PM sob o nº
300510-2008 e matriculado sob o nº 19.196 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Novo Horizonte/SP.
AVALIAÇÃO: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em 12 de setembro de 2018, atualizado
para R$ 25.238,05 (vinte e cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e cinco centavos), em
fevereiro de 2019.
DEPOSITÁRIO: FRANCISCO DA CRUZ FILHO, Rua João de Castro, nº 57, Vila IV
Centenário, Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
ÔNUS: Eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 958,85 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco
centavos), em 24 de abril de 2018.
O arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto
os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme art. 130, parágrafo único do CTN.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem os
lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir seu
lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em até 24
horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código Penal.
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Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência,
tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de
software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos
oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação
posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e
cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses,
garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem,
quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador
de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes condições, o
juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior valor; II - em
iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao
exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon da
Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões Judiciais
Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante. Na hipótese de
adjudicação do bem pelo próprio credor, a ele caberá o pagamento da comissão do leiloeiro.
Outrossim, para a hipótese de transação entre as partes ou remição da dívida após o anúncio
do leilão pela empresa ora nomeada, fica estabelecida a obrigação do executado pelo
pagamento das despesas despendidas na realização do leilão deste processo mediante
comprovação dos gastos, a título de ressarcimento pelos serviços até então prestados pela
empresa, no gerenciamento do leilão eletrônico. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo
arrematante, em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que ofertou
o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo valor por ele
ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
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guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada
perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos
do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, assegurada a
possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput, do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente edital
estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp. Também é
possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale Conosco” ou
diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimado o executado FRANCISCO DA CRUZ FILHO e seu cônjuge se
casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular
de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial
para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício,
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação
e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art.
826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §
1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, §
2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e
afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital
como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do Órgão, bem
como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 11 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 1205/2013 - 3001374-25.2013.8.26.0396 EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): UNIÃO
REQUERIDO(S): ROBERTO N BILLER & CIA LTDA (CNPJ 53.137.444/0001-30)
BEM(NS): 01) Um lote de terreno, sob o nº 61, da quadra F, com frente para a rua
Guaicurus, no Jardim Aeroporto, na cidade de Novo Horizonte/SP, do lado impar, distante
12,00 metros da rua mais próxima que é a rua Campos Sales, medindo 12,00 metros de
frente por 22,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando do lado direito
com o lote nº 49, do lado esquerdo com o lote nº 96 e pelos fundos com o lote nº 171.
Imóvel matriculado sob o nº 8.445 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Novo
Horizonte/SP, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 06 de abril de 2015,
atualizado para R$ 48.493,91 (quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e três
reais e noventa e um centavos); 02) Uma casa residencial, construída de tijolos e telha
situada à rua Carajás, nº 717, no jardim São Vicente de Paulo na cidade de Novo
Horizonte/SP, com seu terreno constante de parte do lote 1, da quadra 15, medindo 10,00
metros de frente, por 18,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de
um lado com o lote 02, de outro lado com a rua Mato Grosso, e pelos fundos com a parte
restante do lote 1. Imóvel matriculado sob o nº 10.300 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca Novo Horizonte/SP, avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 06
de abril de 2015, atualizado para R$ 242.469,53 (duzentos e quarenta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos); 03) Uma casa de
tijolos e telhas, situada à Avenida da Saudade, na cidade de Novo Horizonte/SP, na Vila
Cardoso, com seu terreno medindo 40,00 metros de frente para a Avenida da Saudade,
igual medida nos fundos, onde confronta com Manoel José dos Santos, 82,00 metros de
um lado confrontando com Domingos Bahu Neto & Cia. Ltda.; e 82,00 metros de outro
lado, confrontando com José Ribeiro Pardinha, Braz Adair Floripes e Antônio S. Floripes,
perfazendo uma área superficial de 3.280,00m². Obs.: Atualmente há uma construção na
parte da frete do imóvel que é utilizada como escritório, a qual recebeu o nº 886 da
Avenida da Saudade; há um prédio anexo que serve de alojamento para funcionários; nos
fundos do imóvel há um barracão aberto, com cobertura metálica, utilizado como oficina
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de autos e também um prédio em alvenaria, utilizado como refeitório para funcionários.
Imóvel matriculado sob o nº 10.786 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca Novo
Horizonte/SP, avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em 06 de abril de 2015,
atualizado para R$ 727.408,60 (setecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oito
reais e sessenta centavos); 04) Veículo tipo caminhoneta, marca/modelo GM/D20
Custom de Luxe, placas CPF-7876, ano de fabricação/modelo 1993/1994, chassi
9BG258RBRPC000592, renavam 613772334, de cor vermelha, à diesel, avaliado em R$
34.000,00 (trinta e quatro mil reais), em 06 de abril de 2015; 05) Veículo tipo caminhoneta,
marca/modelo VW/KOMBI, placas HRC-4744, ano de fabricação/modelo 1994/1994,
chassi 9BWZZZ23ZRP019426, renavam 620563966, de cor branca, à gasolina, avaliado
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em 06 de abril de 2015; 06) Reboque marca/modelo
REB/RODOVIA, placa BYB-2073, ano 1977, chassi 29880131, renavam 301141037,
avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 06 de abril de 2015; 07) Veículo tipo
caminhão, marca/modelo VW/13.130, placas BLV-0762, ano 1985, chassi C016969,
renavam 396003540, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em 06 de abril de
2015; 08) Veículo tipo caminhão, marca/modelo Mercedes Benz/L 1113, placas BLV-3296,
ano 1976, chassi 34403212290523, renavam 397187688, avaliado em R$ 45.000,00
(quarenta e cinco mil reais), em 06 de abril de 2015.
AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 1.160.372,04 (um milhão, cento e sessenta mil, trezentos e
setenta e dois reais e quatro centavos).
DEPOSITÁRIO: ROBERTO NOGUEIRA BILLER, Avenida da Saudade, nº 886, Centro,
Novo Horizonte/SP.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
ÔNUS: Item 01) Consta Indisponibilidade de Bens nos autos nº 000312535.2009.8.26.0236, em trâmite no 2º Oficio Judicial de Ibitinga/SP; Indisponibilidade de
Bens nos autos nº 0001947-03.2014.8.26.0648, em trâmite na Vara Única de Urupês/SP;
Penhora nos autos nº 396.01.2007.003978-2 (637/2007), em favor de Ipiranga Asfaltos
S/A, em trâmite no 2º Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos de CP nº
396.01.2008.002220-03 (450/2008), em favor de Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda., em
trâmite no 2º Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 000528288.2006.8.26.0396, em favor de Márcio Spadão, em trâmite na 1º Oficio Judicial de Novo
Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. Item 02) Consta
Indisponibilidade de Bens nos autos nº 0003125-35.2009.8.26.0236, em trâmite no 2º
Oficio Judicial de Ibitinga/SP; Indisponibilidade de Bens nos autos nº 000194703.2014.8.26.0648, em trâmite na Vara Única de Urupês/SP; Penhora nos autos nº
396.01.2007.003978-2 (637/2007), em favor de Ipiranga Asfaltos S/A, em trâmite no 2º
Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos de CP nº 396.01.2008.00222003 (450/2008), em favor de Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda., em trâmite no 2º Ofício
Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 0005282-88.2006.8.26.0396, em
favor de Márcio Spadão, em trâmite na 1º Oficio Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora
nos autos nº 0000403-96.2010.8.26.0396, em favor da União, em trâmite no 2º Ofício
Judicial de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária. Item
03) Consta Indisponibilidade de Bens nos autos nº 0003125-35.2009.8.26.0236, em
trâmite no 2º Oficio Judicial de Ibitinga/SP; Indisponibilidade de Bens nos autos nº
0001947-03.2014.8.26.0648, em trâmite na Vara Única de Urupês/SP; Penhora nos autos
nº 396.01.2007.003978-2 (637/2007), em favor de Ipiranga Asfaltos S/A, em trâmite no 2º
Ofício Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos de CP nº 396.01.2008.002220-
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03 (450/2008), em favor de Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda., em trâmite no 2º Ofício
Judicial de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 22/2009, em favor da Prefeitura
Municipal de Novo Horizonte, em trâmite na 2ª Vara de Novo Horizonte/SP; Penhora nos
autos nº 0005282-88.2006.8.26.0396, em favor de Márcio Spadão, em trâmite na 1º Oficio
Judicial de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
Itens 04; 05; 06 e 08) Consta Restrição Judiciária : Bloq. Renajud – Transferência; Outros
eventuais constantes no Detran/SP. Item 07) Consta Restrição Administrativa: Veículo
com Bloqueios Diversos; Restrição Judiciária: Judicial; Outros eventuais constantes no
Detran/SP.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 147.105,12 (cento e quarenta e sete mil, cento e cinco reais e
doze centavos), em 13 de agosto de 2018.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
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§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante, em caso
de adjudicação a comissão devida será de 2% (dois por cento), sobre o valor da avaliação
e será paga pelo adjudicante. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante,
em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Fica desde logo intimada a executada ROBERTO N BILLER & CIA LTDA, na pessoa de
seu representante legal, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de
terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície,
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de
uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do
Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s)
bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de
Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de
quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903
do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do
Código de Processo Civil/2015). E, para que chegue ao conhecimento de todos e no
futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado
e afixado na forma da Lei.
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Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 29 de março de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito
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EDITAL DE LEILÃO e INTIMAÇÃO
A Excelentíssima Sra. Dra. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Novo Horizonte/SP, FAZ
SABER a quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que foram designadas
hastas públicas para venda do bem abaixo descrito, sendo que haverá o início da
captação de lances para a 1ª Praça no dia 22/05/2019 às 14:00h e se encerrará dia
24/05/2019 às 14:00h, 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 a 2ª Praça, que terá início no dia 24/05/2019 às 14:01h e se encerrará no
dia 14/06/2019 às 14:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por
cento) da avaliação, no sítio: www.leiloesjudiciais.com.br/sp, para alienação do(s)
bem(ns) penhorado(s) na(s) execução(ões) do(s) Auto(s) abaixo, conforme segue(m)
descrito(s):
OBS.: Havendo lances nos três minutos antecedentes ao horário de encerramento do
leilão haverá prorrogação de seu fechamento por igual período de tempo visando
manifestação de outros eventuais licitantes.
PROCESSO: Nº. DE ORDEM/CONTROLE 137/2011 - 0003711-09.2011.8.26.0396
(396.01.2011.003711) - EXECUÇÃO FISCAL
REQUERENTE(S): UNIÃO
REQUERIDO(S): SUPERMERCADO PAULISTA DE NOVO HORIZONTE LTDA. (CNPJ
03.117.349/0001-04); OSVALDO LOTO (CPF 477.609.908-04) e ROMUALDO LUIS
LOTTO (CPF 785.159.208-91)
BEM(NS): 01) Parte ideal correspondente à 7/36 avos, ou seja 19,44444%, pertencente
aos Executados ROMUALDO LUIS LOTTO e OSVALDO LOTO sobre Um Lote de terreno,
sob o nº 05, da quadra 91, na cidade de Novo Horizonte/SP, à Rua Carvalho Leme,
constituído de partes das datas A, B e C, foreiro, com 505,80m², ou sejam 12,00 metros
de frente para a via pública mencionada, igual medida nos fundos, por 42,15 metros de
cada lado, da frente aos fundos, confrontando do lado direito com os lotes 6, 9 e parte do
10; do lado esquerdo confronta o lote 04, e nos fundos com o lote 15. Obs.: Conforme AV
2-2.065, datada de 29-01-1980, procedeu-se averbação para ficar constando a
construção no terreno, de um barracão de tijolos e telhas, o qual recebeu o nº 1.159 da
Rua Carvalho Leme. Imóvel matriculado sob o nº 2.065, ficha 1-2v, livro nº 2, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP, parte ideal avaliada em R$
77.777,77 (setenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta e sete
centavos), em 08 de fevereiro de 2019, atualizado para R$ 78.799,89 (setenta e oito
mil, setecentos e noventa e nove reais e oitenta e nove centavos); 02) Parte ideal
correspondente à 7/36 avos, ou seja 19,44444%, pertencente aos Executados
ROMUALDO LUIS LOTTO e OSVALDO LOTO sobre Um prédio residencial e comercial,
com dois pavimentos, situado na cidade de Novo Horizonte/SP, à Rua Trajano Machado,
nº 574, com 529,31m² de área construída, com o seu terreno foreiro constante de parte da
data B, do quarteirão nº 39, medindo 8,80 metros de frente, igual medida nos fundos, por
44,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando de um lado com Paulo
Karube, e Eneas Manzoli, de outro lado com a Cooperativa de Consumo de Bancários, e
nos fundos com a Sociedade Primeiro de Maio. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal
local sob o nº 810/92 e matriculado sob o nº 16.253, ficha 1-2, Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Novo Horizonte/SP, parte ideal avaliada em R$
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132.222,22 (cento e trinta e dois mil, duzentos e vinte e dois reais e vinte e dois
centavos), em 08 de fevereiro de 2019, atualizado para R$ 133.959,83 (cento e trinta e
três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos).
AVALIAÇÃO TOTAL DAS PARTES IDEAIS: R$ 212.759,72 (duzentos e doze mil,
setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos), em abril de 2019.
LOCALIZAÇÃO DOS BENS: Conforme descrição acima.
DEPOSITÁRIO: OSVALDO LOTO e ROMUALDO LUIS LOTTO.
ÔNUS: Item 01) Consta Penhora nos autos nº 0001391-49.2012.8.26.0396, em favor da
União, em trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP; Outros
eventuais constantes na Matrícula Imobiliária; Item 02) Consta Penhora nos autos nº
928/08, em favor de Laticínio Matinal Ltda., em trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca
de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 977/09, em favor do Banco Triângulo S/A,
em trâmite no 1º Oficio Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
574/2010, em favor do Banco do Brasil S/A, em trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca
de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº 0004485-73.2010.8.26.0396, em favor da
União, em trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP; Penhora nos
autos nº 0002815-68.2008.8.26.0396, em favor de Cak Distribuidora de Carnes Ltda, em
trâmite no 2º Oficio Judicial da Comarca de Novo Horizonte/SP; Penhora nos autos nº
0001391-49.2012.8.26.0396, em favor da União, em trâmite no 2º Oficio Judicial da
Comarca de Novo Horizonte/SP; Outros eventuais constantes na Matrícula Imobiliária.
VALOR DA DÍVIDA: R$ 89.221,47 (oitenta e nove mil, duzentos e vinte e um reais e
quarenta e sete centavos), em 23 de novembro de 2018.
Quem pretender arrematar ditos bens deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.leiloesjudiciais.com.br/sp, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem
cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão e confirmarem
os lances através do site. Os arrematantes ficam cientes desde já de que deverão garantir
seu lance com o pagamento do respectivo valor acrescidos da comissão do Leiloeiro em
até 24 horas, sob pena de sofrer as penalidades legais, conforme Artigo 335 do Código
Penal.
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não
garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer
ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o
interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo
cabível qualquer reclamação posterior.
Parcelamento de acordo com o Artigo 895 do CPC:
O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por
escrito:
I - até o início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da
avaliação;
II - até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que não seja
considerado vil.
§ 1º A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte
e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta)
meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do
próprio bem, quando se tratar de imóveis.
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§ 2º As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o
indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo.
§ 3º (VETADO).
§ 4º No 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.
§ 5º 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.
§ 6º A apresentação da proposta prevista neste artigo não suspende o leilão.
§ 7º A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de
pagamento parcelado.
§ 8º Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: I - em diferentes
condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de maior
valor; II - em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar.
§ 9º No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão
ao exequente até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado.
O Leilão estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, Sr. Rodrigo Aparecido Rigolon
da Silva, JUCESP nº. 732, com suporte técnico da gestora de leilões eletrônicos Leilões
Judiciais Serrano, site www.leiloesjudiciais.com.br.
A comissão do Leiloeiro será dividida na seguinte forma: Em caso de arrematação será de
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante, em caso
de adjudicação a comissão devida será de 2% (dois por cento), sobre o valor da avaliação
e será paga pelo adjudicante. A comissão do Leiloeiro será depositada pelo arrematante,
em conta fornecida via e-mail após o encerramento do leilão eletrônico.
Na eventualidade da arrematação de determinado lote restar frustrada devido ao não
atendimento de requisito necessário pelo arrematante, será facultado ao licitante que
ofertou o segundo melhor lance, caso haja interesse, a confirmação da arrematação pelo
valor por ele ofertado.
É vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à visitação dos bens sob sua
guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC de 2015, ficando desde logo
autorizado o uso de força policial, se necessário.
Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será
considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados
procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste
artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos (art. 903 caput,
do CPC de 2015).
Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como
quanto aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas
através da Central de Atendimento do Leiloeiro, telefone 0800-707-9272. O presente
edital estará disponível na íntegra através do sítio www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Também é possível encaminhar e-mails com dúvidas à Central, através do link “Fale
Conosco” ou diretamente pelo endereço leiloes@leiloesjudiciais.com.br.
Ficam desde logo intimados os executados SUPERMERCADO PAULISTA DE NOVO
HORIZONTE LTDA. na pessoa de seu Representante Legal; OSVALDO LOTO e
ROMUALDO LUIS LOTTO e seus respectivos cônjuges se casados forem, bem
como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto,
uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins
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de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário,
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das
datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como
para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da
arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o
prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos
expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E,
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei.
Caso os exequentes, executados, cônjuges e terceiros interessados não sejam
encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas de Leilão
Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente
Edital como notificação. Publicado e afixado no local de costume, na sede do
Órgão, bem como no sítio eletrônico: www.leiloesjudiciais.com.br/sp.
Novo Horizonte/SP, 26 de abril de 2019.
Eu, ____________________________________, Escrivão Judicial, que o fiz digitar e
subscrevi.
DRA. NATÁLIA BERTI
Juíza de Direito

