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Estado. NADA MAIS. São Roque, 8 de fevereiro de 2013.
EDITAL DE TERCEIRO LEILÃO. O(A) DOUTOR(A), DIEGO FERREIRA MENDES, MM(ª). JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR 

DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE SÃO ROQUE/SP. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, no dia 07 DE MARÇO DE 2013, ÀS 13:30 HORAS, no átrio do Setor das Execuções Fiscais 
da Comarca de São Roque/SP, sita na Av. John Kennedy, 355, centro, será(ão) levado(s) à TERCEIRO LEILÃO o(s) bem(ns), 
abaixo descrito(s), penhorado(s) nos autos da Execução Fiscal, Processo nº 586.01.2002.516-9 - Ordem nº 1.670/08, movida 
por PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE em face de ALBERTO CERRI, C.P.F. Nº 516.713.448-04, com 
endereço à RUA: Prof. Demóstenes Batista F. Martes, nº 09  Apto 306  Cambuci  São Paulo - SP, sendo alienado a quem mais 
oferecer, ocasião em que será desprezada a avaliação. Bem(ns): IMÓVEL COM ÀREA DE 2.572,00 M2 LOCALIZADO NA RUA: 
B  BAIRRO: MAILASQUI  LOTEAMENTO JD. DONA PINA, Nº 48  SÃO ROQUE - SP, avaliada em R$ 30.000,00(TRINTA MIL 
REAIS) em 30/09/2005, estando como Depositário: MARIA APARECIDA RIBEIRO ARIAS, R.G. Nº 13.659.706, Funcionária 
Pública Municipal. E, para que chegue ao conhecimento de todos, principalmente o(a)(s) executado(s) ou seu representante 
legal, caso não seja(m) encontrado(s) para intimação expediu-se o presente edital, que será afixado no local público de costume 
e publicado pela Imprensa Oficial do Estado. NADA MAIS. São Roque, 8 de fevereiro de 2013.

EDITAL DE TERCEIRO LEILÃO. O(A) DOUTOR(A), DIEGO FERREIRA MENDES, MM(ª). JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR 
DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE SÃO ROQUE/SP. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, no dia 07 DE MARÇO DE 2013, ÀS 13:30 HORAS, no átrio do Setor das Execuções Fiscais 
da Comarca de São Roque/SP, sita na Av. John Kennedy, 355, centro, será(ão) levado(s) à TERCEIRO LEILÃO o(s) bem(ns), 
abaixo descrito(s), penhorado(s) nos autos da Execução Fiscal, Processo nº 586.01.1998.2239-8 - Ordem nº 13.017/08, movida 
por PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE em face de PAULINO LAVINIO PEREIRA, C.P.F. Nº 072.407.872-
00, com endereço à RUA: Faizão, nº 44  Vila Madalena  São Paulo - SP, sendo alienado a quem mais oferecer, ocasião em que 
será desprezada a avaliação. Bem(ns): Uma área de terreno com 4.100 metros quadrados, situado no Bairro do Carmo  São 
Roque  SP, zona rural, dentro das divisas e confrontações descritas na matrícula nº 27512 do CRI, avaliada em R$ 8.200,00(oito 
mil, duzentos reais) em 13/12/1999, estando como depositário(a): Maria Aparecida Ribeiro Arias, C.P.F. nº 021.067.188-29. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos, principalmente o(a)(s) executado(s) ou seu representante legal, caso não seja(m) 
encontrado(s) para intimação expediu-se o presente edital, que será afixado no local público de costume e publicado pela 
Imprensa Oficial do Estado. NADA MAIS. São Roque, 8 de fevereiro de 2013.

EDITAL DE TERCEIRO LEILÃO. O(A) DOUTOR(A), DIEGO FERREIRA MENDES, MM(ª). JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR 
DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE SÃO ROQUE/SP. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, no dia 07 DE MARÇO DE 2013, ÀS 13:30 HORAS, no átrio do Setor das Execuções Fiscais 
da Comarca de São Roque/SP, sita na Av. John Kennedy, 355, centro, será(ão) levado(s) à TERCEIRO LEILÃO o(s) bem(ns), 
abaixo descrito(s), penhorado(s) nos autos da Execução Fiscal, Processo nº 586.01.2001.2475-6 - Ordem nº 24.178/08, movida 
por PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE em face de ELIANE SÃO ROQUE LTDA - ME, C.G.C. Nº 
027.531.140/0001-66, na pessoa de seu representante legal: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, C.P.F. Nº164.405.828-60 com 
endereço à RUA: Santa Madalena, nº 197  Jardim Villaça  SÃO ROQUE - SP, sendo alienado a quem mais oferecer, ocasião 
em que será desprezada a avaliação. Bem(ns): Uma máquina de lavar roupas, marca Brastemp, lavadora automática, na cor 
branca, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliada em R$ 550,00, um tanque de lavar roupas, de plástico e 
motor elétrico, marca Colormaq, em bom estado de conservação e funcionamento, avaliado em R$ 150,00, perfazendo um total 
de R$ 700,00(setecentos reais), em 07/09/2002, estando como depositário(a): Elaine Cristina de Oliveira, C.P.F. Nº 164.405.828-
60. E, para que chegue ao conhecimento de todos, principalmente o(a)(s) executado(s) ou seu representante legal, caso não 
seja(m) encontrado(s) para intimação expediu-se o presente edital, que será afixado no local público de costume e publicado 
pela Imprensa Oficial do Estado. NADA MAIS. São Roque, 8 de fevereiro de 2013.

EDITAL DE TERCEIRO LEILÃO. O(A) DOUTOR(A), DIEGO FERREIRA MENDES, MM(ª). JUIZ(A) DE DIREITO DO SETOR 
DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE SÃO ROQUE/SP. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, no dia 07 DE MARÇO DE 2013, ÀS 13:30 HORAS, no átrio do Setor das Execuções Fiscais 
da Comarca de São Roque/SP, sita na Av. John Kennedy, 355, centro, será(ão) levado(s) à TERCEIRO LEILÃO o(s) bem(ns), 
abaixo descrito(s), penhorado(s) nos autos da Execução Fiscal, Processo nº 586.01.2004.4446-3 - Ordem nº 16.788/08, movida 
por PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE em face de DIRCEU ANTUNES PINTO, C.P.F. Nº 034.577.328-
41, com endereço à RUA: Gregório de Matos, nº 107  Bairro: Goianã  SÃO ROQUE - SP, sendo alienado a quem mais oferecer, 
ocasião em que será desprezada a avaliação. Bem(ns): 01 serra mármore, marca Makita 110 v, 12 A, potência de 1300W, 
50/60 HZ, nº de Série 128282 B, no valor de R$ 300,00, uma lavadora Vap da marca Eletrolux de alta pressão, cor amarela, 
110 volts, sem maiores dados de identificação, no valor de R$ 350,00, uma máquina lavadora mondial, da marca Brastemp, cor 
branca, sem maiores dados de identificação, no valor de R$ 400,00, totalizando o montante de R$ 1.050,00(Hum mil e cinquenta 
reais), em 05/05/2006, estando como depositário(a): Dirceu Antunes Pinto. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
principalmente o(a)(s) executado(s) ou seu representante legal, caso não seja(m) encontrado(s) para intimação expediu-se o 
presente edital, que será afixado no local público de costume e publicado pela Imprensa Oficial do Estado. NADA MAIS. São 
Roque, 8 de fevereiro de 2013.

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.
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FAZ SABER aos que o presente edital vir 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 10/04/2013 14:30 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 09, 
um veículo Mercedes Benz L 1517, ano/modelo 1986, placas BQY 3883, chassi 34530512706621, RENAVAM 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, RENAVAM 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, RENAVAM 
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. Avaliação total dos bens móveis R$ 70.000,00 (Setenta mil reais) em maio/2011. 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. Para vistoria dos citados veículos, os interessados devem contatar o síndico. Dr. Rolff Milani de 
Carvalho, fone: (11) 3964-6460, (11) 3964-6461, (11) 3964-6463 ou e-mail: milanirolff@rolffmillani.com.br. Os bens poderão 
ser vistoriados no seguinte endereço: Av. Ana Marques, 79, Várzea Paulista. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente 
perante o 1º Ofício Cível, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. Marcelo Valland, Avenida Jabaquara, nº. 2819  7º andar, CJ. 
71  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 bem móvel, 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. SUMARE, 
07 de fevereiro de 2013.

GILBERTO VASCONCELOS PEREIRA NETO.
Juiz de Direito

TANABI

1ª Vara Cível

1ª Vara Cível da Comarca de Tanabi/SP

EDITAL DE LEILÃO e de intimação do(a)(s) executado(a)(s) JOÃO ANTONIO FERNANDES PARREGA

O MM. Juiz de Direito Designado Marcelo Haggi Andreotti da 1ª Vara Cível da Comarca de Tanabi, na forma da lei, FAZ 
SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se 
os autos da Ação de Execução Fiscal - Processo nº 615.01.2012.000349-1 (nº de ordem: 24/12-RE), ajuizado por FAZENDA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JOÃO ANTONIO FERNANDES PARREGA, e que foi designada venda do(s) bem(ns) 
descrito(s) abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:

DO(S) BEM(NS)  O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). Através do Portal www.superbidjudicial.
com.br o usuário tem acesso às fotos e à descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s).

DA VISITAÇÃO  Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). As visitas deverão ser 
agendadas via e-mail visitacao@superbidjudicial.com.br.

DO LEILÃO  O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.superbidjudicial.com.br. O 1º pregão 
terá início em 04 de março de 2013, encerrando-se em 03 (três) dias úteis a contar dessa data.

Não havendo lances no 1º pregão, o leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 27 de março de 2013 - 2º 
pregão.

Caso não ocorra arrematação no primeiro leilão (1º e 2º pregões), fica designada também por MEIO ELETRÔNICO o segundo 
leilão, tendo início o 1º pregão dia 27 de maio de 2013, encerrando-se em 03 (três) dias úteis a contar dessa data.

Não havendo lances no 1º pregão, o segundo leilão seguir-se-á sem interrupção até às 14:00 horas do dia 19 de junho de 
2013 - 2º pregão.

DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO(S) BEM(NS)  No primeiro pregão, o valor mínimo para a venda do(s) bem(ns) 
apregoado(s) será o valor da avaliação judicial.

No segundo pregão, não serão aceitos lances inferiores a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial.


