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VALINHOS

3ª Vara Criminal

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1502385-70.2019.8.26.0650
Classe ? Assunto: Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor: Justiça Pública
Réu: Bruno Fernandes Teofilo

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara, do Foro de Valinhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcia Yoshie Ishikawa, na forma 
da Lei, etc.

FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente BRUNO FERNANDES 
TEOFILO, Brasileiro, Desempregado, RG 65290486, pai Benedito Teofilo, mãe Veralice Fernandes Teofilo, Nascido/Nascida 
11/12/2000, natural de Valinhos - SP, com endereço à Rua Luiz Castelluber, 06, Vale Verde, CEP 13279-073, Valinhos - SP, por 
infração ao(s) artigo(s): Art. 155 § 4º, I do(a) CP(Denúncia), e que atualmente encontra(m)-se, o(s) réu(s), em lugar incerto e 
não sabido, que por este Juízo e respectivo cartório tramitam os autos da Ação Penal nº 1502385-70.2019.8.26.0650, que lhe(s) 
move a Justiça Pública, ficando pelo presente edital CITADO(A)(S) para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias. Na resposta, o(a)(s) acusado(a)(s) poderá(ão) argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo 
sua intimação, quando necessário, nos termos dos Arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 
11.719/2008, a respeito dos fatos constantes da denúncia assim resumidos: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, 
no dia 20 de julho de 2019, às 9h04min, no interior do estabelecimento comercial Agropet Country, localizado na Rua Ariovaldo 
Antõnio Bocate, nº 80, Bairro Country Club, nesta cidade e comarca de Valinhos, BRUNO FERNANDES TEOFILO, qualificado 
às fls. 14/15 e 20, menor de 21 anos de idade à época dos fatos, subtraiu, para si, com rompimento de obstáculo, a quantia de 
R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) pertencente ao comércio de propriedade de Rogério de Souza Ledo. E como não 
tenha(m) sido(a)(s) encontrado(a)(s), expediu-se o presente edital, com prazo de 15 dias, que será publicado e afixado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Valinhos, aos 23 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM 
DIREITA

LEILÕES
Foro do Interior

Cível e Comercial

Foro Especializado da 1ª RAJ

Varas Regionais de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

2ª Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem da 1ª RAJ

2ª VARA REGIONAL DE COMPETÊNCIA EMPRESARIAL E DE CONFLITOS RELACIONADOS à ARBITRAGEM DA 1ª RAJ
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO DAS PARTES
PROCESSO Nº 1000367-08.2020.8.26.0260.
Falida: NEI COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
À Dra. Andréa Galhardo Palma, 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, 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 1000367-08.2020.8.26.0260. Primeira Praça com Início no dia 02 de maio de 2022 às 14h00 e término previsto 
no dia 12 de maio de 2022 às 14h00 pelo valor da avaliação (100%) ficando desde já designada Segunda Praça com início no 
dia 12 de maio de 2022 às 14h00 com termino previsto no dia 23 de maio às 14h00 e termino previsto no dia 31 de maio de 
2022 às 14h00 a quem mais der, mediante aprovação do Administrador judicial e do magistrado, conforme condições de venda 
constante do presente edital.

fls. 3756
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DESCRIÇÃO DOS BENS:Vide Catálogo.
VALOR DE AVALIAÇÃO DAS RESPECTIVAS PRAÇAS: Vide Catálogo.
ATENÇÃO: Os bens serão vendidos ad corpus (no estado em que se encontram), alguns itens de materiais de limpeza e 

EPI’s (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 conjuge 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 
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 Juíz, 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 12 de abril de 2022.

1ª RAJ DE SÃO PAULO/ SP.
EDITAL DE LEILÃO, para INTIMAÇÃO e conhecimento de todos os interessados, na venda dos bens móveis abaixo 

descritos, pertencentes à FALÊNCIA DE ALFA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, representada pelo Administradora 
Judicial nomeada RV3 CONSULTORES LTDA, CREDORES, FAZENDAS PÚBLICAS E MINISTÉRIO PÚBLICO. Processo nº 
1012430-26.2021.8.26.0100.

O DRA. ANDREA GALHARDO PALMA, MM. Juiz de Direito da 1ª RAJ de São Paulo/ SP, na forma da lei, FAZ SABER, 
que por este Juízo processam-se os autos da FALÊNCIA DE ALFA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. O leilão será 
realizado com fulcro na Lei nº 11.101/2005 e Prov. CSM 1625/2009 do TJSP, através do site TM LEILÕES (www.tmleiloes.com.
br), portal de leilões, com escritório situado à Praça Dom José Gaspar, nº 134, conjunto 142  São Paulo/SP, e-mail: thais@
tmleiloes.com.br, levará a público, leilão de venda e arrematação na modalidade on-line com 1ª PRAÇA que terá início em 
09/05/2022 às 14:00 horas, encerrando-se no dia 24/05/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou 
superior ao que corresponde a 100% do valor de avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 2ª PRAÇA em 24/05/2022 às 
14:01 horas, encerrando-se no dia 08/06/2022 às 14:00 horas, onde serão aceitos lances com valor igual ou superior a 50% de 
avaliação, não havendo licitantes se iniciará a 3ª PRAÇA em 08/06/2022 às 14:01 horas, encerrando-se no dia 22/06/2022 às 
14:00 horas, onde serão aceitos lances com qualquer valor.

CONDUÇÃO DO LEILÃO: O leilão será conduzido pela leiloeira Thais Silva Moreira de Sousa, devidamente matriculada na 
JUCESP sob nº 1.050, e-mail: thais@tmleiloes.com.br.

DESCRIÇÃO DOS BENS: LOTE ÚNICO: INTEGRALIDADE DE TODOS OS BENS LISTADOS ABAIXO - ITEM 1: QTD.: 1. 
DESCRIÇÃO: NOTEBOOK.VALOR: R$ 1.200,00.ITEM 2:QTD.: 1. DESCRIÇÃO: NOTEBOOK. VALOR: R$ 1.200,00 .ITEM 
3: QTD.: 1. DESCRIÇÃO: NOTEBOOK. VALOR:  R$ 1.350,00. ITEM 4: QTD.: 1. DESCRIÇÃO: 
MOCHILA. VALOR:  R$ 150,00. ITEM 5: QTD.: 1. DESCRIÇÃO: ROTEADOR. VALOR: R$ 50,00 . ITEM 6: QTD.: 1. 
DESCRIÇÃO: RACK/ CABINE PARA SERVIDOR. VALOR: R$ 890,00. ITEM 7: QTD.: 1 DESCRIÇÃO: FRIGOBAR. VALOR: 
R$ 345,00. ITEM 8: QTD.: 1. DESCRIÇÃO: CPU. VALOR:  R$ 530,00. ITEM 9: QTD.: 2. DESCRIÇÃO: SWITCHS. 
VALOR: R$ 600,00. ITEM 10: QTD.: 1. DESCRIÇÃO: NOBREAK. VALOR: R$ 1.150,00. ITEM 11: QTD.: 2. DESCRIÇÃO: 
MONITORES. VALOR:  R$ 720,00 . ITEM 12: QTD.: 1. DESCRIÇÃO: MONITOR. VALOR: R$ 360,00. ITEM 13: QTD.: 14. 
DESCRIÇÃO: CABOS DE REDE. VALOR: R$ 28,00.

VALOR TOTAL DE AVALIAÇÃO: R$ 8.573,00 (oito mil e quinhentos e setenta e três).
VALOR CORRESPONDENTE À 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 4.286,50 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta 

centavos).
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantias, constituindo ônus do interessado 

verificar suas condições antes das datas designadas para alienação judicial eletrônica.
DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL: O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio da leiloeira www.tmleiloes.

com.br em conformidade com o disposto no artigo 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e descrições 
detalhadas do bem.

LANCES ON-LINE: O leilão em questão terá início no dia 09/05/2022 às 14:00 horas, e se encerrará no dia 22/06/2022 
às 14:00. Serão captados lances on-line através do site: www.tmleiloes.com.br. Os interessados deverão estar cadastrados e 
habilitados na plataforma digital mencionada com pelo menos 1 (uma) hora de antecedência ao início do leilão. Qualquer forma 
de proposta/lance apresentado será conduzido para apreciação do MM. Juiz.

DO INCREMENTO: O incremento somente poderá ser alterado pela Leiloeira. Qualquer usuário que de alguma maneira 
altere os valores do incremento, ou utilize as ferramentas do site para tumultuar o pregão, terá o seu cadastro bloqueado, além 
de ficar impedido de participar de outros leilões.
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