
Publicação Oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Lei Federal nº 11.419/06, art. 4º

Disponibilização: quarta-feira, 6 de abril de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Editais e Leilões São Paulo, Ano XV - Edição 3482 356

Av.2). Valor da Avaliação deste lote: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para setembro de 2021, que será atualizado até 
a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 04: MATRÍCULA Nº 5.443 DO 2º OFICIAL DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE ARARAQUARA/SP: IMÓVEL: Um terreno situado a Rua 1, correspondente ao lote 
nº 23 da quadra D, Jardim Planalto, medindo 10,00 metros de frente por 30,00 metros da frente aos fundos, confrontando na 
frente com a citada via pública, de um lado com o lote nº 22, do outro com o lote nº 24 e nos fundos com o lote nº 14, localizado 
no Distrito e Município de Américo Brasiliense, Comarca de Araraquara. Consta na Av.1 desta matrícula que a Rua 1 teve sua 
denominação alterada para Rua Vitor Barbieri. Consta na AV-07 desta matrícula que nos autos da falência supra foi decretada a 
INDISPONIBILIDADE do imóvel objeto desta matrícula. Contribuinte nº 69.55.30.419.01.4 (conf. Av.2). Valor da Avaliação deste 
lote: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) para setembro de 2021, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 05: MATRÍCULA Nº 15.084 DO 4º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
SÃO PAULO/SP: IMÓVEL: Apartamento nº 42-A, localizado no 4º andar, do Bloco A, do Edifício Luis Otávio, situado na rua 
Pamplona nº 265, no 17º subdistrito Bela Vista, possui a área útil de 52,32 m2, área comum de 17,15 m2, área comum de 
garagem de 21,52 m2, totalizando a área total de 90,99 m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 1,4632%; na área comum 
de garagem está incluída uma vaga indeterminada na garagem do edifício. Consta na Av.23 desta matrícula que nos autos da 
falência supra, fica consignada a INDISPONIBILIDADE do imóvel objeto desta matrícula. Contribuinte nº 009-016-0022-9 (área 
maior) 009.016.0448-8. Valor da Avaliação deste lote: R$ 700.000,00 (setecentos reais) para outubro de 2021, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. LOTE Nº 06: MATRÍCULA Nº 11.967 DO 
7º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO/SP: IMÓVEL: Unidade Autônoma, nº 1.102, situado no 11º andar ou 
12º pavimento do Edifício Dom Pasquale, sito à Avenida Alcantara Machado, nºs 821, 829, 833 (entrada principal), e 839, no 16º 
Subdistrito - Moóca, com a área útil de 24,334m2, a área comum de 5,8205m2, totalizando a área construída de 30,154m2, e lhe 
corresponde uma quota ideal de 0,60% no solo e demais área de uso e destinação comuns do edifício. Consta na Av.15 desta 
matrícula que nos autos da falência supra, foi determinada a INDISPONIBILIDADE do imóvel objeto desta matrícula. Contribuinte 
nº 003.046.0232-9. Valor da Avaliação deste lote: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para outubro de 2021, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO DOS 
BENS: R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais). OBSERVAÇÃO: Consta nos autos que os lotes nºs 01 ao 04 
estão invadidos e os lotes nºs 05 e 06 estão ocupados, sendo de responsabilidade dos arrematantes as custas para a imissão 
de posse dos mesmos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 04 de abril de 2022.
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EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES
PROCESSO Nº 1000367-08.2020.8.26.0260
FALIDA: NEI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Ao Dr. Luis Felipe Ferrari Bedendi, Juíz(a) de Direito da 2ª Vara Regional de competência empresarial e de conflitos 

relacionados à arbitragem da 1ª RAJ, do Foro Especializado da 1ª RAJ, Estado de São Paulo, na forma da lei, FAZ SABER 
que, com fulcro no Prov. CSM1625/2009 do TJ/SP e Resolução n°236, de 13 de Julho de 2016, através do Milan Leilões (www.
milanleiloes.com.br) portal de leilões on-line Leiloeiro Oficial: Ronaldo Milan JUCESP nº 266, levará a público pregão de venda 
e arrematação nos autos da ação de número 1125820-08.2020.8.26.0100. PRAÇA ÚNICA: Início no dia 14 de abril de 2022 às 
14h00 e término previsto no dia 25 de abril de 2022 às 14h00, conforme condições de venda constante do presente edital.

DESCRIÇÃO DOS BENS: Vide Catálogo.
VALOR DA AVALIAÇÃO: Valor mínimo dos lotes e maiores informações vide catálogo.
ATENÇÃO: Os bens serão vendidos ad corpus (no estado em que se encontram), alguns itens de materiais de limpeza e 

EPIs (Equipamentos de proteção individual) podem estar fora do prazo de validade.
DA ARREMATAÇÃO  Os valores dos bens arrematados deverão ser depositados através de Guia de Depósito Judicial em 

até 24 horas da realização do leilão. Após o encerramento do Leilão, o arrematante receberá um e-mail com instruções para 
depósito - recomendamos aguardar instruções para efetuar o depósito. Decorrido o prazo sem que arrematante tenha realizado 
o depósito, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação de medidas judiciais cabíveis. Se o 
credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC), participará das hastas públicas e pregões, na forma da lei com igualdade 
de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do débito, mas se o valor exceder ao seu crédito, 
depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a Arrematação.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: O arrematante deverá pagar ao leiloeiro o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
da arrematação a título de comissão mediante Guia de Depósito Judicial, assim como o valor da arrematação.

DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE OU COPROPRIETÁRIO: É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a 
preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. (Art. 843 e 894 do CPC). Havendo arrematação, será reservada 
a parte do coproprietário, previamente intimado nos autos.

DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: O auto de arrematação somente será assinado pelo magistrado após a efetiva comprovação 
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do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro, em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto 
no artigo 21 do Provimento. ART. 901, §1º E §2º DO CPC: Após assinado pelo Juiz, pelo Leiloeiro Oficial e pelo arrematante 
será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que sejam julgados procedentes os embargos do executado ou ação 
autônoma que trata o § 4° do Art. 903 do CPC.

CARTA DE ARREMATAÇÃO: Passado o prazo de 10 (dez) dias úteis previsto no § 2° do Art. 903 do CPC, sem que 
impugnação de qualquer das situações previstas no § 1° do mesmo, a carta de arrematação será expedida.

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E CORRESPONSÁVEL: O executado, o coproprietário, o titular de direitos, credores 
hipotecários e terceiros interessados do processo que possuem representação serão cientificados do dia, hora e local do leilão 
através do presente edital nos termos do artigo 889, I e § único do CPC.

Aos participantes da Hasta pública é defeso alegar desconhecimento das cláusulas constantes neste edital para se eximirem 
das obrigações geradas, inclusive as de ordem criminal. Todo aquele que impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará de acordo 
com o art. 358 do Código Penal incurso na pena de dois meses a um ano de detenção, ou multa, além da pena correspondente 
à violência. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de abril de 2022.

BRAGANÇA PAULISTA

Anexo Fiscal I

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS

Processo nº:
0004478-65.2011.8.26.0099 ordem nº 1064/11
Classe: Assunto:
Execução Fiscal
Parte ativa:
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Parte Passiva:
Aparecida de Fátima Oliveira Cabral

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR LUCAS PEREIRA MORAES GARCIA, MM JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO 
SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS ? SAF da COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA-SP. NA FORMA DA LEI, etc... FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, especialmente os executados, que por este Juízo se 
processam os autos da execução fiscal abaixo relacionada, com fulcro no artigo 886, inciso IV, do Código de Processo Civil e 
regulamentado pelo Prov. CSM 2614/2021 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-SP, tendo sido designado leilão, como 
segue. A partir do dia 02 DE MAIO 2022 ÀS 14H:00MIN,estará o arrematante previamente cadastrado habilitado a oferecer 
lances de forma eletrônica através do Gestor Judicial,sendo, o encerramento do 1º leilão, designado para o dia 05 DE MAIO 
2022 ÀS 14H:00MIN, ou seja, 72 horas após o início, a quem ofereça preço igual ou superior ao da avaliação dos bens. Não 
havendo lances que sejam iguais ou superiores ao valor da avaliação, a partir do dia 05 DE MAIO 2022 ÀS 14H:00MIN, será 
dado início ao 2º leilão, onde os bens serão alienados a quem maior lanço oferecer, sendo que não será aceito lanço que 
ofereça preço vil, assim considerado 60% (sessenta) da última avaliação para os bens móveis e imóveis, respectivamente, 
podendo ser relativizado em razão das circunstâncias de cada caso por decisão judicial. Sendo o encerramento do 2º leilãono 
dia 27 DE MAIO 2022 ÀS 14H:00MIN MIN, 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. Deverá o arrematante, ofertar lanços pela Internet através 
do sitewww.douglastupinamba.com.br, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 
24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para 
a realização da praça, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato. 
A praça estará a cargo do gestor e leiloeiro ora nomeado SENHOR DOUGLAS TUPINAMBÁ CAMARGO regularmente inscrito 
na JUCESP 424,ou a quem ele conferir.

DA PREFERÊNCIA DA ARREMATAÇÃO DE FORMA ENGLOBADA: Os bens poderão ser arrematados separadamente, 
admitindo-se o fracionamento dos lotes, no entanto, terá preferência quem oferecer lance com o objetivo de arrematá-los todos, 
em conjunto, oferecendo, para os bens que não tiverem lance, preço igual ao da avaliação e, para os demais, preço igual ao 
do maior lance que, na tentativa de arrematação individualizada, tenha sido oferecido para eles, nos termos do artigo 893 do 
Código de Processo Civil.

DOS LICITANTES: de acordo com o artigo 890 do Código de Processo Civil poderá dar lance todos aqueles que estiverem 
na livre administração de seus bens, exceto: os tutores, os curadores, os testamenteiros, os administradores, os síndicos, ou 
liquidantes, quanto aos bens confiados a sua guarda e responsabilidade; os mandatários, quanto aos bens, de cuja administração 
ou alienação estejam encarregadas; os leiloeiros e seus prepostos; os advogados das partes; o juiz, o membro do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, o escrivão, e demais servidores e auxiliares da Justiça. Caso haja arrematação, passará a 
fluir o prazo de 30 (trinta) dias para a adjudicação do bem pela exequente, contados a partir da arrematação (art. 24, II, ?b? da 
Lei 6.830/80). Poderá a exequente expressamente desistir do último prazo, declarando não se interessar em adjudicar o bem. 
Após a lavratura do auto de arrematação, esta considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 
procedentes os embargos do executado (art. 903, ?caput?, do CPC).

DA SUB-ROGAÇÃO SOBRE O PREÇO E ÔNUS: O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscaise tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e 
exceto os débitos de condomínio(que possuem natureza propterrem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação, 
observados a ordem de preferência (art. 908, § 1º, do CPC).
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