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e 3148/99, respectivamente; g-) Em R.8, de 1/04/2002, penhora em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para 
cobrança da dívida de R$ 195.473,19, por ordem do Juiz de Direito do Serviço Anexo das Fazendas do Município de Sumaré/SP, 
referente à execução fiscal nº 3913/00; h-) Em R.9, de 20/11/2002, penhora em favor da Fazenda Nacional para cobrança da 
dívida de R$ 15.803,42, por ordem do Juiz de Direito do Serviço Anexo das Fazendas do Município de Sumaré/SP, referente à 
execução fiscal nº 833/96; i-) Em R.10, de 21/06/2004, penhora em favor da Fazenda Nacional para cobrança da dívida de R$ 
20.000,18, por ordem do Juiz de Direito do Serviço Anexo das Fazendas desta Comarca, referente à execução fiscal nº 5111/03; 
j-) Em R.11, de 2/08/2004, penhora em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para cobrança das dívidas de R$ 
388.350,61 e R$ 1.464.491,45, por ordem do Juiz de Direito do Serviço Anexo das Fazendas desta Comarca, referentes às 
execuções fiscais nºs 4971/03 e 4972/03; k-) Em Av-12, de 19/05/2005, caução em favor de Carlos Roberto Poli + 5, conforme 
ofício nº 5.618/2005, datado de 15/04/2005, assinado pelo Dr. José Adilson Barros, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara do Trabalho 
de Campinas (SP); l-) Em R.13, de 27/09/2005, penhora em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS para cobrança 
da dívida de R$ 69.080,36, por ordem do Juiz de Direito do Serviço Anexo das Fazendas desta Comarca, referente à execução 
fiscal nº 4963/03; m-) Em R.14, de 08/02/2006, penhora em favor da Fazenda Nacional para cobrança da dívida de R$ 61.015,32, 
por ordem do Juiz de Direito do Serviço Anexo das Fazendas desta Comarca, referente à execução fiscal nº 4452/03; n-) Em 
Av-15, de 07/03/2006, conforme ofício nº 541/06, de 21/02/2006, expedido por esse MM. Juízo, para constar que por sentença 
de 20/02/2006, foi decretada a falência da STELL BRASS METALÚRGICA LTDA; o-) Em Av-16, de 10/06/2008, penhora em 
favor da Fazenda Nacional para cobrança da dívida de R$ 249.999,85, por ordem do Juiz de Direito do Serviço Anexo das 
Fazendas desta Comarca, referente à execução fiscal nº 4439/04.2) Pelo presente ficam as partes interessadas intimadas das 
praças designadas, seus sócios, o síndico, o Ministério Público, bem como todos os credores habilitados ou não.3) Para 
participar do leilão on line os interessados deverão se cadastrar no site do leiloeiro e se responsabilizarão pela utilização da 
senha de acesso que receber.4) Maiores informações à respeito dos bens, poderão ser obtidas com o administrador judicial Dr. 
Rolff Milani de Carvalho, inscrito na OAB/SP 84.441, com endereço na Rua Mário Borin, 165  Jundiaí (SP), fones: (11) 3964.6460; 
3964.6461; 3964.6462 e 3964.6463 ou por e-mail, milanirolff@rolffmilani.com.br.5) Considerando as variações de velocidade na 
transmissão de dados eletrônicos, os lances virtuais serão concretizados no momento de sua captação pelo provedor do leiloeiro 
e não por oportunidade de sua inserção pelo participante. Com a aceitação do lance, deverá o vencedor emitir guia de depósito 
judicial identificada no site do Banco do Brasil em favor do MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sumaré/SP e efetuar o 
depósito em até 24 horas após o encerramento do leilão. Além disso, deverá pagar diretamente ao leiloeiro a comissão que lhe 
cabe. É facultado ao arrematante deixar com o leiloeiro dois cheques, sendo um no valor do lance e outro no valor da comissão, 
que se responsabilizará pelos depósitos no prazo previsto.6) Não sendo efetuado o depósito da oferta no prazo estabelecido e/
ou o pagamento de sua comissão, o leiloeiro comunicará o fato ao MM. Juiz responsável, informando os lances imediatamente 
anteriores, para que sejam submetidos à apreciação judicial, sem prejuízo da aplicação de sanção prevista no art. 695 do 
Código de Processo Civil ao arrematante remisso, que arcará com o ônus de sua omissão, inclusive para a obtenção de novos 
documentos e ressarcimento das despesas para a realização da praça.7) O auto de arrematação somente será assinado pelo 
Juiz de Direito responsável após a comprovação do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro.8) 
Correrão por conta do arrematante todas as providências necessárias para a imissão na posse do imóvel, além das despesas 
com transferência, incluindo taxas e emolumentos cartorários. 9) A expropriação prevista neste edital é regida pelas disposições 
contidas na Lei de Falências, no Código de Processo Civil e no Prov. CSM 1625/2009.10) Outras condições de venda e/ou 
esclarecimentos constarão do site do leiloeiro, de catálogos eventualmente distribuídos e poderão, ainda, ser anunciadas pelo 
leiloeiro por ocasião do certame.Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Sumaré, 20 de junho de 2012.

Gilberto Vasconcelos Pereira Neto
Juiz de Direito

SUZANO

4ª Vara Cível

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bens Imóveis e para Intimação do Executado HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO SEBASTIÃO 
(CNPJ/MF nº 71.908.818/0001-55), na pessoa de seu Representante Legal, expedido nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE 
INDENIZAÇÃO (em fase de execução de sentença), movida por ROSELI DANTAS GONÇALVES ISIDORO E OUTRA. Processo 
nº 371/2000.

A Doutora Luciene Pontirolli Branco, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Suzano-SP, na forma da lei, 
etc... Faz Saber que no dia 23/07/2012, às 14:30 horas, no Foro da Comarca de Suzano, no átrio local, o Porteiro dos auditórios 
levará a 1ª Praça os bens imóveis abaixo descritos, entregando-os a quem mais der acima da avaliação. Não havendo licitantes 
na 1ª Praça, fica desde já designado para eventual 2ª Praça o dia 06/08/2012, às 14:30 horas, ocasião em que os referidos bens 
imóveis serão entregues a quem mais der, não sendo aceito lanço vil (art. 692 do CPC), sendo que pelo presente edital ficam os 
executados, intimados das designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal. Bens a serem praceados: 
a) Um TERRENO constituído pelo LOTE 22, da QUADRA 01, do loteamento denominado PARQUE SUZANO, perímetro urbano 
deste Município e Comarca de Suzano-SP, assim descrito e caracterizado: Mede 10,00 metros de frente, por 50,00 metros da 
frente aos fundos, dividindo e confrontando na frente com a Avenida Armando Sales de Oliveira, no lado direito de quem da 
Avenida olha para o imóvel divide com o lote 21, no outro lado com o lote 23 e nos fundos com o lote 44. Matrícula nº 56.676 
do Cartório de Registro de Imóveis de Suzano-SP; b) Um TERRENO constituído pelo LOTE 23, da QUADRA 01, do loteamento 
denominado PARQUE SUZANO, perímetro urbano deste Município e Comarca de Suzano-SP, assim descrito e caracterizado: 
Mede 10,00 metros de frente, por 50,00 metros da frente aos fundos, com 500,00 metros quadrados, dividindo e confrontando 
na frente com a Avenida Armando Sales de Oliveira, no lado direito de quem da Avenida olha para o imóvel divide com o lote 
22, no outro lado com a Rua Roberto Bianchi, e nos fundos com o lote 46. Matrícula nº 56.677 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Suzano-SP; c) Um terreno sem benfeitorias constituídos pelos lotes nº.s 41, 42, 43 e 44, da Quadra nº 1, situado no 
Parque Suzano, no Município e Comarca de Suzano, assim descrito e caracterizado: com frente para a Rua Itaquera, medindo 
40,00 m de frente, por 50,00m da frente aos fundos, dividindo de um lado com o lote nº 40, de propriedade de Asslan Kalili e 




