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NADA MAIS. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Jales, Estado de São Paulo aos 25 de agosto de 2011.

JUNDIAÍ

1ª Vara Cível

EDITAL DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÕES DO BEM ARRECADADO nos autos da Falência nº 2900/98, de COMERCIAL 
PANIZZA LTDA.

O DR. LUIZ ANTONIO DE CAMPOS JUNIOR, MM. JUÍZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
JUNDIAI/SP, NA FORMA DA LEI, ETC.

FAZ SABER a todos quantos virem o presente edital, ou dele tiverem conhecimento, que, no DIA 09 DE NOVEMBRO DE 
2011, ÀS 14:00 HORAS, o sr. Oficial de Justiça apregoará em primeiro LEILÃO de venda e arrematação o bem arrecadado nos 
autos da Falência nº 2900/98, de COMERCIAL PANIZZA LTDA. Se o referido bem não alcançar um lance superior à importância 
da avaliação, será levado à Segundo LEILÃO no DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011, ÀS 14:00 HORAS, onde será arrematado 
pelo maior lance oferecido. Descrição do bem: “Um lote do mineral berilo, variedade esmeralda, lapidado e descalibrado, com as 
seguintes características: diversos formatos de lapidação (oval, retangular, gota), brilho vítreo, cor verde-grama, transparência: 
cristais opacos, translúcidos e transparentes, com presença de inclusões internas (fraturas e minerais) nas gemas opacas e 
translúcidas, vistas a olho nu, afetando parcialmente a pureza. Peso total do lote: 1.020,00 quilates”, avaliado em R$ 10.020,00 
(dez mil e vinte reais  cotação do dólar utilizada: US$ 1,00 / R$ 1,60  em 07/07/2011), valor que por sua vez será atualizado para 
o dia da hasta pública. OBS.: referido bem encontra-se depositado no seguinte endereço: Agência Sé (São Paulo/SP) da Caixa 
Econômica Federal, Laboratório de Penhor, Cofre Tesouraria. ADVERTÊNCIA GERAL: Ficam os credores, o devedor, seus 
sócios, o Síndico e o Ministério Público intimados de que têm o prazo de 10 (DEZ) DIAS para impugnação do presente edital, a 
contar de sua publicação no Diário da Justiça Eletrônico, quanto à reavaliação do bem pelo laudo apresentado a fls. 989/991. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao sr. Síndico, Dr. ROLFF MILANI DE CARVALHO- OAB/SP 84.441, através do 
e-mail  milanirolff@rolffmilani.com.br  ou através dos telefones (11) 3964-6460, 3964-6461, 3964-6462 e 3964-6463. E para que 
chegue ao conhecimento de todos os interessados, será o presente publicado e afixado na forma da Lei. Dado e passado nesta 
comarca de Jundiaí/SP, 1º Ofício Cível de Justiça.

1º OFÍCIO CÍVEL, COMARCA DE JUNDIAÍ/SP

***

MONTE-MOR

1ª Vara Cível

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTE MOR - SP
JUIZ: GUSTAVO NARDI

Edital de 1ª e 2ª leilão de bens móveis, e para intimação da executada Fundefal Fundição Elias Fausto Ltda, expedido nos 
autos da ação Execução Fiscal, requerida pela Fazenda do Estado de São Paulo. Processo 34/1992.

O Dr. Gustavo Nardi, Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial de Monte Mor-SP, na forma da lei, etc...

Faz saber que no dia 09/11/2011, às 13:30 horas, no Fórum de Monte Mor, sito na Rua João Carlos Gomes Carneiro, nº 12, 
Jardim Guanabara, no local destinado às Hastas Públicas, o Porteiro dos auditórios levará o 1ª leilão do bem abaixo descrito, 
entregando-o a quem mais der acima da avaliação, ficando desde já designado o dia 22/11/2011, às 13:30 horas para realização 
do 2ª leilão, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que referido bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance 
vil (art.692 do CPC), ficando o(a) executado(a), intimados das designações, se não intimado(a) pessoalmente.

Bens: 01(uma) Máquina de moldar, Squizer, Ropof (visível), cor: verde, sem teste de funcionamento, estimada em R$ 
2.025,00 e 01 (um) Martelete rebarbador, sem teste de funcionamento, estimado em R$ 180,00.

Avaliação: R$ 2.250,00 (Ago/10).
Dos autos não consta recurso ou causa pendente sobre o(s) bem(ns) a ser(em) alienado(s).
Será o edital, afixado e publicado. Monte Mor, 08/09/11.

Edital de 1ª e 2ª leilão de bens móveis, e para intimação da executada Fundefal Fundição Elias Fausto Ltda, expedido nos 
autos da ação Execução Fiscal, requerida pela Fazenda do Estado de São Paulo. Processo 64/1992.

O Dr. Gustavo Nardi, Juiz de Direito da 1ª Vara Judicial de Monte Mor-SP, na forma da lei, etc...

Faz saber que no dia 09/11/2011, às 13:45 horas, no Fórum de Monte Mor, sito na Rua João Carlos Gomes Carneiro, nº 12, 
Jardim Guanabara, no local destinado às Hastas Públicas, o Porteiro dos auditórios levará o 1ª leilão do bem abaixo descrito, 
entregando-o a quem mais der acima da avaliação, ficando desde já designado o dia 22/11/2011, às 13:45 horas para realização 
do 2ª leilão, caso não haja licitantes na 1ª, ocasião em que referido bem será entregue a quem mais der, não sendo aceito lance 
vil (art.692 do CPC), ficando o(a) executado(a), intimados das designações, se não intimado(a) pessoalmente.

Bens: 01(uma) Máquina de moldar hidráulica, marca Squizer, com a inscrição Jungel, de or verde, sem teste de funcionamento, 
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