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DA CDA Nº 100,552,843-9, 100.552.844-0; 100.552.845-0; 100.552.8946-1; 100.552.847-2 (ICMS), NO VALOR DE R$ 4166,51 
(ICMS)

O DOUTOR HEITOR SIQUEIRA PINHEIRO, MM. JUIZ DE DIREITO DO SERVIÇO DO ANEXO FISCAL DAS FAZENDAS 
PÚBLICAS DESTA CIDADE E COMARCA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA DA LEI.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e possa interessar, em especial a executada 
ROSANGELA NOGUEIRA COSTA CPF 135.861.558-6, que a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou execução fiscal, 
objetivando o recebimento do valor de R$ 4.166,51 (sem atualização), relativo a ICMS, conforme consta da certidão de dívida 
ativa em epígrafe. E, constando dos autos que a executada está em lugar incerto e não sabido, expediu-se o presente, com o 
prazo de 30 (trinta) dias, pelo qual fica ROSANGELA NOGUEIRA COSTA CITADA, sobre todos os termos da inicial, para que, 
querendo, em 05(cinco) dias, após decorrido o prazo do presente, efetue o pagamento do valor devido ou, pretendendo ofertar 
embargos, em igual prazo, ofereça bens suficientes à penhora, sob pena de, se assim não o fizer, nos termos do art.285,2ªparte 
presumir-se-ão aceitos pelo executado como verdadeiros os fatos alegados pela exeqüente, bem como penhorados tantos bens 
de sua propriedade quantos bastem para a satisfação integral do débito. E, para que chegue ao conhecimento de todos e não se 
alegue ignorância, em especial da CITANDA, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

4ª Vara Cível

Cível e Comercial
São José dos Campos
4º Ofício Cível

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS
E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO
Edital de 2ª Hasta do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO dos requeridos WAGNER OLIVEIRA DE ABREU e CLAUDIA 

DE FATIMA PEREIRA ABREU - Proc. n. 0164243-45.2001.8.26.0577, que lhes move CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAMAMBUCA.
O Dr. Heitor F. dos Santos Costa, MM. Juiz de Direito na 4ª Vara Cível de São José dos Campos/SP, na forma da Lei, FAZ 

SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO TIVEREM E INTERESSAR POSSA, que no dia 
13/12/2011, às 13:30 hs, no Edifício do Fórum local, sito na R. Paulo Setúbal, 220, o Oficial que estivar de plantão levará em 
2ª hasta o bem abaixo descrito e avaliado, para venda e arrematação, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, 
não sendo aceito preço vil (art. 692 do CPC), a quem maior lance oferecer acima da avaliação, sendo que pelo presente edital 
ficam os requeridos intimados da redesignação supra, caso não localizados para intimação pessoal. O bem é descrito como um 
apartamento de nº 72 com 59,52 m2, localizado no 8º pavimento e respectiva vaga indeterminada de garagem do Condomínio 
Edifício Itamambuca, Av. Dr. João Batista Soares de Queiroz Jr., nº 2.361, nesta, objeto da matrícula nº 107.090 do CRI local, 
descrito na referida matrícula e no laudo pericial de fls. 455/465 dos autos, avaliado em R$ 125.300,00, atualizado na data da 
hasta. O imóvel encontra-se hipotecado a favor da Caixa Econômica Federal. Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei.

SUMARÉ

1ª Vara Cível

JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CIVEL DA COMARCA DE SUMARÉ/SP.

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO DOS VEICULOS DA MASSA FALIDA DE GIGO & CIA LTDA, ARRECADOS NOS AUTOS DO 
PROCESSO N° 604.01.1997.003771-8 Nº. DE ORDEM 231/1997.

O Doutor GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO, MM. Juiz de Direito da PRIMEIRA VARA CIVEL DA COMARCA DE 
SUMARÉ/SP, na forma da lei e etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este juízo processam-
se os autos da falência, que, com fulcro no artigo 689-A do CPC e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, o 
leiloeiro oficial, Sr. Marcelo Valland, JUCESP 408, través do portal de leilões eletrônico on-line http://www.canaljudicial.com.
br/hastapublicasp, levará a público pregão de venda e arrematação, e que foi designado o dia 12/01/2012 14:00 horas para o 
primeiro e único leilão público ocasião em que o arrematante deverá oferta seu valor para ser avaliado pelo Magistrado, que 
deverá alcançar o lanço igual ou superior á importância correspondente á 80% do valor da avaliação devidamente atualizada, 
sendo vedado arrematação por preço vil, á cargo do leiloeiro judicial ou de quem lhes fizer as vezes. Local da Hasta Pública 
saguão do Fórum de Sumaré situado na Rua Antonio de Carvalho, n°. 170- Centro - Sumaré/SP. Descrição dos Bens: Lote 03, 
um veiculo Mercedes Benz, L 1513, placa BQY 3871 cor vermelha, modelo 1984, chassi 34500812635222, Renavan 366853430, 
baú, dois eixos sendo que o citado veiculo encontra-se sem motor e cambio, faltando duas rodas traseiras , em regular estado de 
conservação, avaliado por R$12.000,00 (doze mil reais) em maio/2011. Lote 05, um veiculo Mercedes Benz L 1516, placa BQY 
3975 Ano/modelo 1984, chassi 34530512059453, Renavan 389639885, baú, dois eixos sendo que o citado veiculo encontra-
se exposto ao tempo, sem qualquer proteção, em precário estado de conservação, sem funcionamento há bastante tempo, 
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avaliado por R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em maio/2011. Lote 06, um veículo Mercedes Benz, L 1513, ano/modelo 1984, 
placa BQY 3970, chassi 34500512637025, Renavan 436577607, sendo que o citado veículo encontra-se sem uma roda traseira, 
uma roda dianteira, sem motor e sem câmbio, sem carroceria, sem funcionamento em regular estado geral de conservação, 
avaliado por R$ 9.000,00 (nove mil reais) em maio/2011. Lote 08, um veículo Mercedes Benz, L 1516, placa BQY 3978, chassi 
34530512679354, Renavan 436571820, ano/modelo 1986, cor vermelha, baú, dois eixos, sendo que citado veículo encontra-se 
precário estado de conservação, sem funcionamento há bastante tempo, sem qualquer proteção e exposto ao tempo, avaliado 
por R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) em maio/2011. Lote 09, um veículo Mercedes Benz L 1517, ano/modelo 1986, placas 
BQY 3883, chassi 34530512706621, Renavan 393418634, dois eixos, sendo que citado veículo encontra-se em precário estado 
de conservação, exposto ao tempo, sem qualquer proteção e sem funcionamento há bastante tempo, avaliado por R$ 20.000,00 
(vinte mil reais) maio/2011. Lote 12, um veículo Mercedes Benz, L 1513, ano 1984, cor vermelha, placas BQY 3873, chassi 
34500812635270, Renavan 389625710, sem carroceria, dois eixos, em bom estado de conservação, avaliado por R$ 32.000,00 
(trinta e dois mil reais) em maio/2011. Lote 16, um veículo Mercedes Benz, L 1513, ano 1984, cor predominantemente vermelha, 
placas BQI 8052, chassi 34500812640609, Renavan 389639907, diesel, sem carroceria, dois eixos, encontrando-se com a parte 
da frente (cabine) batida, em péssimo estado de conservação, sem possibilidade de verificação de funcionamento da parte 
mecânica, avaliado por R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em maio/2011. Lote 17, um veículo Mercedes Benz, L 1313, ano 1983, 
cor vermelha, placas BQY 4369, chassi 34500312617254, Renavan 389661007, carroceria tipo baú/alumínio, diesel, três eixos, 
em regular estado de conservação, sem possibilidade de verificação de funcionamento da parte mecânica, avaliado por R$ 
24.000,00 (vinte e quatro mil reais) em maio/2011. Avaliação total dos bens móveis R$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil 
reais) em maio/2011. Os bens constantes dos lotes 03, 05, 08 e 09 poderão ser vistos na Rua Américo Simões, nº. 100 Cidade 
de Itupeva  Estado de São Paulo. Os bens constantes do lote 17 poderão ser visto na Avenida Fuad Assef Maluf, nº 260  Jardim 
Belo Vista em Sumaré, Estado de São Paulo; os bens constantes dos lotes 06, 12 e 16 podem ser vistos na Avenida Nami 
Azem nº. 1093  Bairro da Colônia, em Jundiaí  Estado de São Paulo. Observação: Por ocasião da vistoria pelo Senhor perito, 
constatou-se que o funcionamento, de nenhum dos veículos foi verificado, dado o estagio de depredação da maioria deles e 
pela longa permanência em desuso ou, pelos danos sofridos, daqueles que, completos, poderiam ser passiveis de verificação, 
constatou ainda que os veículos dos lotes 12, 16 e 17, todos os demais apresentam, importantes e variáveis ausências, como 
motor, conjunto de injeção, incluindo bomba injetora, turbo compressor, caixa de direção, eixo de transmissão (cardan), estepes, 
rodas e pneus, instrumentos do painel até volante de direção, tudo descrito conforme laudo avaliatório. Para vistoria dos citados 
veículos, os interessados devem contatar o síndico. Dr. Rolff Milani de Carvalho, fone: (11) 3964-6460 ou e-mail: milanirolff@
rolffmillani.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante o 1º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro 
oficial, Sr. Marcelo Valland, Avenida Jabaquara, nº. 2777  2º andar  Metrô São Judas, ou ainda, pelo tel. (11) 3052-3352, Ficando 
ainda pelo presente intimados os executados o sindico da massa falida Dr. Rolff Milani de Carvalho e a massa falida Gigo & Cia. 
Ltda. na pessoa de seus advogados e na pessoa de seu representante legal da designação supra, caso não sejam localizadas 
para as intimações pessoais. Não consta dos autos haver recurso ou causa pendente de julgamento. Eventuais ônus sobre o 
imóvel, correrão por conta do arrematante. E, para que ninguém futuramente alegue ignorância, expediu-se o presente edital, 
que será afixado e publicado na forma da lei. Sumaré, 17 de Novembro de 2011. GILBETO VASCONCELOS PEREIRA NETO.

TUPÃ

Juizado Especial Cível

EDITAL DE LEILÃO DOS BENS PENHORADOS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL  
FEITO Nº 784/10, tendo como requerente JUVENAL GOMES DO NASCIMENTO e requeridos NILTON CÉSAR PEREIRA E 
OUTRA.

O Doutor PAOLO PELLEGRINI JUNIOR, Juiz de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Tupã, Estado de 
São Paulo, na forma da lei.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que no dia 09 de 
fevereiro de 2010, às 13:45 horas no átrio do Fórum, sito na Rua Colômbia, 200  Jardim América  Tupã  SP, o porteiro dos 
auditórios ou quem sua vez fizer, levará a público pregão de vendas e arrematação, no local destinado às hastas públicas, a 
quem mais der ou lance oferecer acima da avaliação, ficando desde já designado o dia 1º de março de 2012, às 13:45 horas, 
para o realização do segundo leilão, caso não haja licitantes no primeiro, ocasião em que o bem será entregue a quem mais 
der, desprezada a avaliação, sendo que pelo presente edital, fica o executado intimado, caso não seja encontrado pelo Sr. (ª) 
Oficial (a) de Justiça. BEM: os direitos sobre o veículo Fiat/Pálio, ano 1999, cor branca, placa CXS 9955, com valor estimado 
em R$13.000,00. O veículo encontra-se alienado à Omni S/A, em nome de Lusia de Souza Pereira, restando 20 parcelas no 
valor de R$233,62 a serem quitados. Podendo ser verificado com o depositário, NILTON CÉSAR PEREIRA, próprio executado, 
residente e domiciliado na Rua João Gutinik, 120, Jd. Jaçanã, na cidade de Tupã/SP . Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de TUPÃ. Estado de São Paulo, aos 30 de novembro de 2011. Eu, (Adriana de L. E. Pinheiro), escrevente, matr. 350.1708-TJ, 
digitei. Eu, (Wilson Roberto Burque), Diretor de Serviço, Matr.301.165-TJ., conferi e subscrevi.

PAOLO PELLEGRINI JUNIOR
Juiz de Direito

Criminal

TAUBATÉ
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