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PROCESSO N.º 279.01.2005.007918-2  Controle n.º 1368/2005 - EDITAL DE INTIMAÇÃO DO(A) EXECUTADO(A), SR(A). 
ZENO ROLIM, (COM O PRAZO DE 30 TRINTA) DIAS. O DR. FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITARARÉ, ESTADO DE SÃO PAULO, FAZ SABER ao executado(a), Sr(a). ZENO ROLIM, 
portador(a) do RG. nº não consta, CPF. nº não consta, atualmente em lugar incerto e não sabido, que perante este Juízo e 
1º Cartório Cível, processam-se os autos n.º 1368/2005 de Execução Fiscal, requerida por FAZENDA PÚBLICA DE ITARARÉ 
contra ZENO ROLIM, como o(a) executado(a) encontra-se em lugar incerto e não sabido, fica o(a) mesmo(a) INTIMADO(A) para 
no prazo de sessenta (60) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais apuradas nos autos no valor equivalente a R$ 
87,25 (oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), sob pena de inscrição. E, para que o(a) mesmo(a) não alegue ignorância 
expediu-se o presente edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, que será publicado pela Imprensa Oficial do Estado e afixado no 
local de costume, na forma da lei. Itararé (SP), 13/12/11.

JALES

Juizado Especial Cível

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE JALES
Fórum de Jales - Comarca de Jales
JUIZ: FERNANDO ANTONIO DE LIMA

EDITAL DE 1º E 2º LEILÕES DOS BENS PENHORADOS

Carta Precatória nº: 1356/2011
Origem: Comarca de São João da Boa Vista, autos nº 1350/06.

Requerente: LILIANA RUIZ COSTA
Requerido: AUTO ESCOLA LIGGIE S/S LTDA

O(A) Doutor(a) FERNANDO ANTONIO DE LIMA, MM. Juiz(a) de Direito da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da 
Comarca de Jales, do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, das praças designadas para os dias 14 e 28 
de fevereiro de 2012, às 15 horas, para a realização da 1ª e 2ª praças do bem penhorado nos autos, no lugar destinado a hastas 
públicas, nesta cidade

e publicado , com a observância ao art. 686 e 687 do CPC, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, pelo menos uma 
vez em jornal de ampla circulação local. Será levado a público pregão de venda e arrematação a quem mais der e maior lance 
oferecer, em 1ª hasta superior à importância da avaliação, o bem que assim se descreve:

um imóvel urbano, constituído do lote 08 da quadra c, localizado na rua Sete, 1720, Jd. Micena, em Jales/SP, propriedade 
de Antônio Francisco Ferra e Ana Maria Ferreira Machado Ferraz, antiga transcrição 15.601, sobre o qual está edificada uma 
casa, de tijolos e laje, com 2 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiro, em péssimo estado de conservação (abandonada). Obs. 
Sobre o imóvel recai constrição nos autos 140/07, 2ª Vara de Jales, partes Prefeitura Municipal contra Adilson José di Bernardo 
(execução fiscal) o qual seria proprietário de 50% do imóvel, este residente na Travessa Comendador Chaves, 626, centro, em 
MÃE DO RIO, Estado do Pará. Avaliado em : R$ 60.000,00 (desconsiderados eventuais ônus e dívidas).

Não havendo lance superior à importância da avaliação, desde já fica designado o segundo leilão (acima indicado), ocasião 
em que, no mesmo local, será levado a público, pregão de venda e arrematação, em franco leilão a quem mais der e maior lance 
oferecer, observado o art. 692 do CPC. Fica, ainda, intimado o executado, das designações supra, caso não seja encontrado 
para intimação pessoal. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados é passado o presente edital, que será 
afixado no lugar de costume deste Foro. NADA MAIS.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Jales, Estado de São Paulo, pela Vara do Juizado Especial Cível e Criminal, 
em 28/11/2011.

Eu, _______________ (FRANKS DEENER DO NASCIMENTO), Escrevente, digitei e providenciei a impressão. Eu, 
_______________ (FLÁVIO LUÍS CASTELETE), Diretor conferi e subscrevi.

FERNANDO ANTONIO DE LIMA
Juiz(a) de Direito

JUNDIAÍ

1ª Vara Cível

EDITAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA PRAÇAS DO BEM ARRECADADO DE POLILUB COM. E CONSERTO DE PEÇAS 
DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA DE MÁQUINAS LTDA.-EPP (Massa Falida), CNPJ 01.536.096/0001-70, com sede na 
Av. Prefeito Luiz Latorre, nº 4401, Box 01, Jardim Latorre, Jundiaí/SP, CEP 13.209-430, nos autos da Falência nº 1219/06, em 
trâmite por este Juízo.
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O DOUTOR HENRIQUE NADER, JUIZ DE DIREITO EM EXERCÍCIO NA 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 21 DE MARÇO DE 2012, 
ÀS 14:00 HORAS, o sr. Oficial de Justiça apregoará em primeira PRAÇA de venda e arrematação o bem arrecadado nos autos 
da Falência nº 1219/06, de POLILUB COM. E CONSERTO DE PEÇAS DE LUBRIFICAÇÃO CENTRALIZADA DE MÁQUINAS 
LTDA.-EPP. Se o referido bem não alcançar um lance superior à importância da avaliação, será levado à Segunda PRAÇA no 
DIA 04 DE ABRIL DE 2012, ÀS 14:00 HORAS, onde será arrematado pelo maior lance oferecido, desde que não considerado 
preço vil. Descrição do bem: “Parte ideal correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do imóvel objeto da Matrícula nº 79.813 
do Primeiro Serviço de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP, consistente de um apartamento sob nº 24, tipo 1, localizado no 
segundo pavimento ou primeiro andar, do Bloco A, integrante do Residencial Siena, situado na Rua Aparecida Catocci Luchini, 
nº 555, esquina com Av. Olívio Boa, no Parque da Represa, nesta cidade e comarca de Jundiaí/SP, contendo área útil privativa 
de 92,8500 m2, com área comum de 38,0175 m2, totalizando área construída de 130,8675 m2, correspondente a 1,04446% 
do terreno e coisas de uso comum do condomínio, cabendo-lhe o direito ao uso de duas vagas indeterminadas de garagem, 
localizadas no estacionamento descoberto, as quais são inalienáveis, indivisíveis, acessórias e indissoluvelmente ligadas à 
unidade autônoma”, avaliado em R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) (parte ideal) (atualizado até Maio/2011), 
valor que por sua vez será atualizado para o dia da hasta pública. OBS.1: Valor total do imóvel: R$ 225.000,00 (duzentos e 
vinte e cinco mil reais). OBS.2: Maiores informações sobre o bem acima poderão ser obtidas junto ao Administrador Judicial, 
dr. ROLFF MILANI DE CARVALHO- OAB/SP 84.441, com escritório na Rua Mário Borin, nº 165, Chácara Urbana, Jundiaí/
SP, fones: (11) 3964-6460, 3964-6461, 3964-6462 e 3964-6463, e-mail: milanirolff@rolffmilani.com.br. 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

***

LORENA

Foro Distrital de Piquete

CARTÓRIO DO OFÍCIO JUDICIAL DE PIQUETE - SP
Foro Distrital de Piquete - Comarca de Lorena
JUÍZA: KATIA MARGARIDO BARROSO

Edital de Leilão, extraído dos autos dos processo nº 176/2004, Execução Fiscal, requerida pela Fazenda Municipal de 
Piquete contra J. Armando Ind. e Com. de Plásticos Ltda.

A Doutora Katia Margarido Barroso, Meritíssima Juíza de Direito desta Vara Distrital de Piquete, Comarca de Lorena, Estado 
de São Paulo, na forma da lei, etc...

F-A-Z-S-A-B-E-R a todos quanto virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo de Direito do Foro Distrital de 
Piquete, tramitam os autos de Execução Fiscal, que a Fazenda Municipal de Piquete move a J. Armando Ind. e Com. de Plásticos 
Ltda. e que foi designado o dia 29/02/2012, às 14:30 horas, para ter lugar a realização do PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO, no 
edifício do Fórum Local sito à av. Cel. Gomes Carneiro, s/n, Centro, Piquete/SP, onde o Senhor Oficial de Justiça, na função de 
Leiloeiro, levará a público pregão pelo preço não inferior ao da avaliação, que será devidamente corrigida e atualizada à época 
da praça. Se o bem não alcançar lanço superior à importância da avaliação, seguir-se-á em SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO, que 
desde já fica designado para o dia 20/03/2012, às 14:30 horas, onde será arrematado pelo licitante que maior lanço oferecer, 
desde que não ofereça preço vil, conforme disposto nos artigos 686, VI e 692, ambos do CPC, o(s) seguinte(s) bem(ns): -”Um 
imóvel situado na rua Duque de Caxias, 290, Piquete/SP, bem esse avaliado em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). E, para 
que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital de praça e intimação, que será publicado e afixado na 
forma da lei, inclusive para a intimação do executado na pessoa de seu representante legal, e ainda, do depositária, a senhora 
KATHARINA DRAGAN RACZ com as advertências legais, caso estes não sejam intimados pessoalmente pelo Senhor Oficial de 
Justiça.

PIRACAIA

1ª Vara

1ª Vara Cível da Comarca de Piracaia/SP

EDITAL DE PRAÇA e de intimação do executado IND. COM. CALÇADOS LIDON

A MM. Juíza de Direito Dra. Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros da 1ª Vara Cível da
Comarca de Piracaia/SP, 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 Monitória
em fase de Execução ajuizada por PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA contra IND. COM.
CALÇADOS LIDON - Processo nº 450.01.2000.000741-0 ordem 290/00 e que foi designada a venda
do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:
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