
EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

O(A) Doutor(a) Maria Helena Steffen Toniolo Bueno, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de 

Anexo Fiscal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  no local destinado às Hastas Públicas do Fórum Serviço de Anexo 

Fiscal, sito à Rua Vereador  Dr. Cid Manoel de Oliveira, 405,  

 

RELAÇÃO DOS BENS 

Uma área de terras designada por área B situada no Bairro do Itaqui, Municipio de 

Itapevi, encerrando 125.675,00 metros quadrados, matriculado no Cartório de 

Registro de Imóveis de Cotia, sob nº 53.416 

 
Referente ao processo n°: 0007829-20.2008.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Brashidro S/A Industria e Comercio 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 109.689.011,45 

Valor de 2ª Praça R$ 109.689.011,45 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

http://www.arealeiloes.net/
http://www.arealeiloes.net/
mailto:area@arealeiloes.net
http://www.arealeiloes.net/


DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Centro Educacional Elyte S/C Ltda, expedido nos autos da ação de Carta Precatória Cível - 

http://www.arealeiloes.net/


Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, PROC. Nº  0002626-

04.2013.8.26.0271, que UNIÃO FEDERAL move contra Centro Educacional Elyte S/C Ltda. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maria Helena Steffen Toniolo Bueno, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de 

Anexo Fiscal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

RELAÇÃO DOS BENS 

 

01 geladeira Cônsul mod pratice 240, 01 microcomputador marca Semp Toshiba STI 

com teclado e monitor 

 
Referente ao processo n°: 0002626-04.2013.8.26.0271 

Exequente: União Federal 

Executado(s): Centro Educacional Elyte S/C Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 1.810,51 

Valor de 2ª Praça R$ 1.810,51 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

http://www.arealeiloes.net/
http://www.arealeiloes.net/
mailto:area@arealeiloes.net
http://www.arealeiloes.net/


DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Brashidro S/A Comercial, expedido nos autos da ação de Carta Precatória Cível - Constrição / 

http://www.arealeiloes.net/


Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, PROC. Nº  0004479-82.2012.8.26.0271, que 

Fazenda Nacional move contra Brashidro S/A Comercial. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maria Helena Steffen Toniolo Bueno, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de 

Anexo Fiscal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  

  

RELAÇÃO DOS BENS 

Uma área de terras designada área B situada no Bairro do Itaqui, Municipio de 

Itapevi, Estado de São Paulo, área total de 125.675,00 metros quadrados inscrição 

cadastral, registro anterior Matrícula 52.939 deste mesmo libro e Cartório 

 
Referente ao processo n°: 000004479-82.2012.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Brashidro S/A Comercial 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 19.815.354,14 

Valor de 2ª Praça R$ 19.815.354,14 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

http://www.arealeiloes.net/
http://www.arealeiloes.net/
mailto:area@arealeiloes.net
http://www.arealeiloes.net/


DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Antonio Fernando de Vita Me, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. Nº  

0002197-18.2005.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Antonio Fernando de Vita Me. 

 

 

http://www.arealeiloes.net/


O(A) Doutor(a) Maria Helena Steffen Toniolo Bueno, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de 

Anexo Fiscal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  

 

RELAÇÃO DOS BENS 

33 lamina pchoque linha VW  

8 lamina pchoque linha GM 

4 lamina pchoque linha FIAT 

10 lamina pchoque linha Kombi 

30 tubo escap. linha VW 

10 tubo escap. linha VARIANT 

10 tubo escap. linha GM 

15 tubo escap. linha FORD 

15 tubo escap. linha FIAT 

5 jogo anéis linha VW 

9 jogo anéis linha VW-FUS 

8 jogo anéis linha GM 

9 jogo anéis linha FORD 

3 jogo anéis linha FIAT 

27 jogo pastilha freio L-VW 

12 jogo pastilha freio L-FIAT 

14 jogo pastilha freio L-GM 

8 jogo pastilha freio L-FORD 

12 jogo pastilha freio L-MEDIO 

20 bronzinas mancal VW 

15 bronzinas mancal GM 

12 bronzinas mancal FO 

9 bronzinas mancal FI 

20 bronzinas biela VW 

8 bronzinas biela FO 

10 bronzinas biela FI 

20 bronzinas biela GM 

120 flexível freio diversos 

8 amortecedor linha VW 

9 amortecedor linha GM 

7 amortecedor linha FO 

7 amortecedor linha FI 

 

18 pivô de sus/dir linha VW 

14 pivô de sus/dir linha GM 

10 pivô de sus/dir linha FI 

14 pivô de sus/dir linha FO 

12 pivô de sus/dir linha Medio 

8 jogo pistão linha VW 

7 jogo pistão linha GM 

8 jogo pistão linha FI 



8 jogo pistão linha FORD 

8 jogo pistão linha Medio 

55 anel sincronizado diversos 

40 discos freio diversos 

15 tambor freio diversos 

4 bandeja suspensão Picup 

50 flexível freio div. pesado 

120 lona freio veiculo leve div 

20 lona freio veic pesado 

100 cabo de comando div 

 

 
Referente ao processo n°: 0002197-18.20052.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Antonio Fernando de Vita ME 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 130.326,74 

Valor de 2ª Praça R$ 130.326,74 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

http://www.arealeiloes.net/
http://www.arealeiloes.net/
mailto:area@arealeiloes.net
http://www.arealeiloes.net/


A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Eco Utilidades Domesticas Industria e Comercio Ltda, expedido nos autos da ação de 

Execução Fiscal - Impostos, PROC. Nº  0010447-11.2003.8.26.0271, que Fazenda Nacional 

move contra Eco Utilidades Domesticas Industria e Comercio Ltda. 

 

 

http://www.arealeiloes.net/


O(A) Doutor(a) Maria Helena Steffen Toniolo Bueno, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de 

Anexo Fiscal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  

  

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Motor Tipo escova, marca singer, 110 v, mod 1125-011-50, 1260 peças, valor unitário 

R$ 78,00 

 
Referente ao processo n°: 01010447-11.2003.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Eco Utilidades Domésticas Industria e Comércio Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 164.294,83 

Valor de 2ª Praça R$ R$ 164.294,83 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

http://www.arealeiloes.net/
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A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Sebastiao Zaccaro Me, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. Nº  0007676-

94.2002.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Sebastiao Zaccaro Me. 

 

 

http://www.arealeiloes.net/


O(A) Doutor(a) Maria Helena Steffen Toniolo Bueno, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de 

Anexo Fiscal, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  

,  

RELAÇÃO DOS BENS 

01 geradora para solda trifàsica, marca de fabricação Bombasi, capacidade para 

1000 ampéres, 50 metros de cabo-extensão, com fio de cobre, bitola 7,8 polegadas, 01 

balança americana, capacidade para 100 kilos, 01 policorte, marca de fabricação 

Seci, bitola 10 polegadas, sem motor, 03 transformadores para solda elétrica 220 

volts, 250 ampéres, 01 es,meril 220 volts, 7 polegadas, 01 lixadeira marca de 

fabricação Bosh, 220 volts 

 
Referente ao processo n°: 0007676-94.2002.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Sebastião Zaccaro ME 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 6.060,49 

Valor de 2ª Praça R$ 6.060,49 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

http://www.arealeiloes.net/
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DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Kraucher S/A Ind Metalurgica, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. Nº  

0005456-31.1999.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Kraucher S/A Ind Metalurgica. 

http://www.arealeiloes.net/


 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

  

RELAÇÃO DOS BENS 

01 prensadora de fricção FICEP, verde, com capacidade de 300 toneladas, elétrica, 

220 voltz, 01 prensa de chavela, Jundiaí, verde, com capacidade de 40 toneladas, 

elétrica 220 voltz, 01 prensa de fricção, Jundiaí, verde, com capacidade de 100 

toneladas, elétrica, 220 voltz 

 
Referente ao processo n°: 0005456-31.1999.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Kraucher S/A Ind Metalurgica 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 540.322,37 

Valor de 2ª Praça R$ 540.322,37 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

http://www.arealeiloes.net/
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DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Brashidro S/A Comercial, expedido nos autos da ação de Carta Precatória Cível - , PROC. Nº  

0001478-89.2012.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Brashidro S/A Comercial. 

http://www.arealeiloes.net/


 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  

  

RELAÇÃO DOS BENS 

Bomba dosadora marca Bran Luebe série K 

 
Referente ao processo n°: 0001478-89.2012.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Brashidro S/A Comercial 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 2.153,642,03 

Valor de 2ª Praça R$ 2.153,642,03 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

http://www.arealeiloes.net/
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A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Eco Utilidades Domesticas Industria e Comercio Ltda, expedido nos autos da ação de Carta 

Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, PROC. Nº  
3000703-23.2012.8.26.0271, que FAZENDA NACIONAL move contra Eco Utilidades 

Domesticas Industria e Comercio Ltda. 

 

http://www.arealeiloes.net/


 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

1780 unidades motores Singer tipo escova mod NP 11250011 

 
Referente ao processo n°: 3000703-23.2012.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Eco Utilidades Domésticas Industria e Comercio Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 249.651,52 

Valor de 2ª Praça R$ 249.651,52 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 
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A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Lamipel Embalagens Ltda, expedido nos autos da ação de Carta Precatória Cível , PROC. Nº  

0004307-48.2009.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Lamipel Embalagens Ltda. 

 

 

http://www.arealeiloes.net/


O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

  

RELAÇÃO DOS BENS 

12 toneladas de chapas de papelão miolo, miolo,miolo em vários formatos 

10 toneladas de bobinas de papelão miolo, miolo,miolo em vários formatos  

 
Referente ao processo n°: 004307-48.2009.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Lampiel Embalagens Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 76.203,95 

Valor de 2ª Praça R$ 76.203,95 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 
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A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Antonio Fernando de Vita Me, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. Nº  

0003386-31.2005.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Antonio Fernando de Vita Me. 

 

 

http://www.arealeiloes.net/


O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

23 lamina pchque linha VW 

6 lamina pchque linha GM 

4 lamina pchque linha Fiat 

5 lamina pchque linha kombi 

20 tubo escap.linha VW 

10 tubo escap. linha Variant 

10 tubo escap. linha GM 

10 tubo escap. linha Ford  

10 tubo escap. linha Fiat 

5 jogo anéis linha VW 

9 jogo anéis linha VW-Fusca 

9 jogo anéis linha GM 

9 jogo anéis linha Ford 

3 jogo anéis linha Fiat 

27 jogo pastilha freio L-VW 

12 jogo pastilha freio L-Fiat 

14 jogo pastilha freio L-GM 

8 jogo pastilha freio L-Ford 

12 jogo pastilha freio L-Medio 

20 jogo bronzinas mancal VW 

15 jogo bronzinas mancal GM 

12 jogo bronzinas mancal Ford 

9 jogo bronzinas mancal Fiat 

20 jogo bronzinas biela VW 

8 jogo bronzinas bielaFord 

10 jogo bronzinas biela Fiat 

20 jogo bronzinas biela GM 

60 flexível freio diversos 

7 amortecedor linha VW 

8 amortecedor linha GM 

6 amortecedor linha Ford 

6 amortecedor linha Fiat 

10 pivô de sus/dir linha VW 

10 pivô de sus/dir linha GM 

8 pivô de sus/dir linha Fiat 

10 pivô de sus/dir linha Ford 

10 pivô de sus/dir linha Médio 

4 jogo pistão linha VW 

4 jogo pistão linha GM 

4 jogo pistão linha Fiat 

4 jogo pistão linha Ford 



4 jogo pistão linha Médio 

25 anel sincronizado diverso 

20 disco de freio diversos 

10 tambor de freios diversos 

80 cabo de comando diversos 

20 flexível freio pesado div. 

40 lona de freio veic. Leves div 

10 lona freio veic. pesados 

 

 
Referente ao processo n°: 0003386-31.2005.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Antonio Fernando de Vita ME 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 84.226,02 

Valor de 2ª Praça R$ 84.226,02 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 
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http://www.arealeiloes.net/
mailto:area@arealeiloes.net
http://www.arealeiloes.net/


DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Deposito de Materiais para Construcoes Solemar Ltda e outro, Waldemar Leoni, expedido 

nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. Nº  0006419-05.2000.8.26.0271, que Fazenda 

Nacional move contra Deposito de Materiais para Construcoes Solemar Ltda e outro, Waldemar 

Leoni. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

http://www.arealeiloes.net/


 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

  

RELAÇÃO DOS BENS 

50% de um terreno urbano sob nº 3 da Quadra AB  do loteamento Jarim Hokaido, 

situado no municipio de Itapevi, matricula 60.501Ficha, encerrando uma área de 150 

metros quadrados 

 
Referente ao processo n°: 0006419-05.2000.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Deposito de Materiasi para  Construção Solemar Ltda e outros 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 21.432,93 

Valor de 2ª Praça R$ 21.432,93 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

http://www.arealeiloes.net/
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DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Itapevi Agro Indl Coml de Alimentos Ltda, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , 

PROC. Nº  0000157-83.1993.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Itapevi Agro Indl 

Coml de Alimentos Ltda. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

http://www.arealeiloes.net/


FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

01 máquina da envasar sacos com balança eletronica programável de 200 gr a 1 kilo, 

estando em bom estado de conservação. 

 
Referente ao processo n°: 000157-83.1993.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Itapevi Agro Indl. Coml. De Alimentos Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 6.989,72 

Valor de 2ª Praça R$ 6.989,72 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 
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encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Eco Utilidades Domesticas Industria e Comercio Ltda, expedido nos autos da ação de 

Execução Fiscal - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, PROC. Nº  0000446-

74.1997.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Eco Utilidades Domesticas Industria e 

Comercio Ltda. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

http://www.arealeiloes.net/


FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

 
 

RELAÇÃO DOS BENS 

1 Prensa excêntrica, Victor de 65 toneladas, 5 HP de força 

1 Furadeira semiautomática, Jadoya de coluna, modelo FX 538, com 1,5 HP de força 

1 furadeira Joinville de coluna modelo 3FC-1, com 5 HP de força 

1 lixadeira automática, Rebel, modelo RPH2/20000 com 10 HP de força 

1 máquina de freza IMC modelo FVH 800, com 3 HP de força 

1 prensa Vicentini de 3 toneladas e 2 HP de força 

1 prensa Joinville modelo PB3 e 2 HP de força 

1 plaina Limadora horizontal marca Rocco mod. PLR com 4 HP de força 

   

 
Referente ao processo n°: 0000446-74.1997.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s): Eco Utilidades Domésticas Industria e Comércio Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 629.471,11 

Valor de 2ª Praça R$ R$ 629.471,11 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 
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DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Kraucher S/A Industria Metalurgica, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. 

http://www.arealeiloes.net/


Nº  0004457-78.1999.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Kraucher S/A Industria 

Metalurgica. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

1 máquina de prensar 200 toneladas, marca Gutmamm, em funcionamento 

1Prensadora Ficep modelo Pvc capacidade 300 toneladas 

1 Prensa excêntrica junoisé, capacidade 40 toneladas 

1 prensadora vertical marca Ficep 2 motores, capacidade 300 toneladas 

 
Referente ao processo n°: 0004457-78.1999.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Kraucher S/A Industria Metalurgica 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 442.756,17 

Valor de 2ª Praça R$ 442.756,17 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

http://www.arealeiloes.net/
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DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

http://www.arealeiloes.net/
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EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Lamipel Embalagens Ltda e outros, expedido nos autos da ação de Carta Precatória Cível , 

PROC. Nº  0000558-18.2012.8.26.0271, que Instituto Nacional do Seguro Social Inss e outro, 

Fazenda Nacional move contra Lamipel Embalagens Ltda e outros. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir, 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

200 toneladas de bobinas de papel miolo em vários formatos que se encontram 

empilhados em área descoberta no fundo da empresa cobertos por uma lona. 

75 toneladas de papelão miolo em vários formatos no mesmo estado de 

armazenamento. 

 
Referente ao processo n°: 0000558-18.2012.8.26.0271 

Exequente: Instituto Nacional do Seguro Social INSS e outros 

Executado(s):  Lamipel Embalagens Ltdae outros 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 384.895,26 

Valor de 2ª Praça R$ 384.895,26 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

http://www.arealeiloes.net/
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DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

mailto:area@arealeiloes.net
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E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Kraucher S/A Industria Metalurgica, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. 

Nº  0002553-13.2005.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Kraucher S/A Industria 

Metalurgica. 

 

 

O(A) Doutor(a) Maurício Martines Chiado, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

1 furadeira engrenada de coluna  

1 prensa excêntrica marca Jundiai 

1 prensa fricção 60 toneladas marca Gutmann 

1 prensa engrenada marca Jundiai 100 toneladas 

1 prensa engrenada marca Jundiai 80 toneladas 

1 prensa fricção 200 toneladas marca Gutmann 

1 prensadora vertical Ficep 300 toneladas 

1 prensa fricção marca Jundiai 80 toneladas  

1 prensa mahke vertical 150 toneladas 

1 torno romi/inos 1,50 mts bassamento 

1 prensadora vertical Jundiai 60 toneladas 

1 prensa fricção marca Jundiai 20 toneladas 

1 guilhotina Newton p/chapas 10 mts 

1 plaina curso 500 m 

1 compressor primox 2 cabeçotes 

1 forno com óleo para temperatura 1.100º C, capacidade 150 kg 

1 prensa excêntrica marca Jundiai 100 toneladas 

1 prensa excêntrica marca Jundiai 800 toneladas 

1 prensa fricção 200 toneladas marca Gutmann 

1 prensa fricção 80 toneladas marca Gutmann 

1 prensa mahke vertical 150 toneladas 

1 forno para aquecimento de tarugos de aço com temperatura máxima de 1000º C a 

óleo 

1 prensa hidráulica 15 toneladas 

1 furadeira de bancada 

1 retifica plana para rebolo tipo como mesa 300 mm 

1 esmeril de coluna 

800 chaves de roda marca de fabricação Kraucher para caminhão 

2  equipamento Magna Test 

1 estampadora de parafusos 3/16 ppolegadas – 1 golpe 

 

 



 

 
Referente ao processo n°: 0002553-13.2005.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Kraucher S/A Industria Metalurgica 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 2.666.399,95 

Valor de 2ª Praça R$ 2.666.399,95 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

http://www.arealeiloes.net/
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Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Jato Murata Ltda e outro, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal, PROC. Nº  

0004468-10.1999.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Jato Murata Ltda e outro. 

 

 

O(A) Doutor(a) Graciella Lorenzo Salzman, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  

  

RELAÇÃO DOS BENS 

 

 

Parte ideal de 1/6 do imóvel, situado em perímetro urbano, do município e Comarca 

de Itapevi, matricula 304 ficha 2 

http://www.arealeiloes.net/


 
Referente ao processo n°: 0004468-10.1999.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Kraucher S/A Industria Metalurgica 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 16.581,98 

Valor de 2ª Praça R$ 16.581,98 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 
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Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Jose Carlos Fraga Salgado Epp, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. Nº  

0004207-64.2007.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Jose Carlos Fraga Salgado Epp. 

 

 

O(A) Doutor(a) Graciella Lorenzo Salzman, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,  

 

  

RELAÇÃO DOS BENS 

3 fornos industrial marca Indaia Ramos com capacidade de 10 assadeira,  

1 amassadeira mara liene com capacidade para 30 kg 
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Referente ao processo n°: 0001207-64.2007.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Jose Carlos Fraga Salgado EPP 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 28.860,85 

Valor de 2ª Praça R$ 28.860,85 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 
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Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Anson S/A Engenharia de Fundacoes e Recuperacoes, expedido nos autos da ação de Carta 

Precatória Cível - Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de Bens, PROC. Nº  
3000621-89.2012.8.26.0271, que FAZENDA NACIONAL CEF move contra Anson S/A 

Engenharia de Fundacoes e Recuperacoes. 

 

 

O(A) Doutor(a) Graciella Lorenzo Salzman, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

  

RELAÇÃO DOS BENS 

 

1 guindaste mara Lima modelo 44-2 número de série 3555, número patrimônio 10753 
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Referente ao processo n°: 3000621-89.2012.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional CEF 

Executado(s):   Anson Engenharia de Fundações e Recuperações 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 184.076,81 

Valor de 2ª Praça R$ 184.076,81 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 

condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 
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Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Ind Paulista de Explosivos Ltda, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , PROC. Nº  

0000156-98.1993.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Ind Paulista de Explosivos Ltda. 

 

 

O(A) Doutor(a) Graciella Lorenzo Salzman, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

  

RELAÇÃO DOS BENS 

 

1 bomba de sucção Marca Netsth do Brasil tipo NE50 B nº 8234 com motor weg, 

capacidade de 5 cavalos motor 1001877 
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1 bomba de sucção Netsch do Brasil tipo NE50A nº 20611 com motor weg capacidade 

5 cavalos acoplado em funil e dispenser de alumínio  

 

 
Referente ao processo n°: 0000156-98.1993.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Ind Paulista de Explosivos Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça. R$ 54.435,13 

Valor de 2ª Praça R$ 54.435,13 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 
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condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 

 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

 

EDITAL DE 1ª E 2ª Hastas do bem abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do(a)(s) requerido(a)(s) 

Itapevi Agro Indl e Coml de Alimentos Ltda, expedido nos autos da ação de Execução Fiscal , 

PROC. Nº  0000142-51.1992.8.26.0271, que Fazenda Nacional move contra Itapevi Agro Indl e 

Coml de Alimentos Ltda. 

 

 

O(A) Doutor(a) Graciella Lorenzo Salzman, MM. Juiz(a) de Direito da Serviço de Anexo Fiscal, 

do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc.  

 

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que por este juízo processam-se os autos das 

ações relacionadas, e que foi designada a venda do(s) bem(ns) descritos abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir,   

  

RELAÇÃO DOS BENS 
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1 máquina seladora de embalagens de esteira marca "Embrapac" elérica continua 

 

 

 
Referente ao processo n°: 0000142-51.1992.8.26.0271 

Exequente: Fazenda Nacional 

Executado(s):  Itapevi Agro Indl e Col de Alimentos Ltda 

Valor de Avaliação e 1ª Praça.  R$ 6.989,72 

Valor de 2ª Praça R$ 6.989,72 

 

DO LEILÃO – O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal 

www.arealeiloes.net . O 1º pregão terá início em 28/07/2014 às 16 horas, encerrando em 03 (três) 

dias úteis a contar desta data. No primeiro pregão, não serão aceitos lances inferiores ao valor da 

avaliação judicial atualizada. 

 

Caso os lances ofertados não atinjam o valor atualizado da avaliação do(s) bem(ns) no 1º pregão, a 

praça irá seguir sem interrupção até às 16 horas do dia 20/08/2014. (2º pregão).  

 

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

avaliação judicial atualizada. 

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO – O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Washington 

Luiz Pereira Vizeu, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 

414. 

 

DO(S) BEM(S) - O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m). As fotos e a 

descrição detalhada do(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no Portal 

www.arealeiloes.net . 

 

DOS DÉBITOS – Será de responsabilidade do arrematante o pagamento de todos os débitos 

relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), ainda que referentes a períodos anteriores à data da 

arrematação. 

 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) bem(ns) a ser(em) apregoado(s). 

As visitas deverão ser agendadas via e-mail area@arealeiloes.net. 

 

DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal 

www.arealeiloes.net. 

 

DA COMISSÂO DO LEILOEIRO OFICIAL - O arrematante deverá pagar ao Leiloeiro Oficial, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% do preço de arrematação do(s) bem(ns). 

 

A comissão devida não está inclusa no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em 

nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial, por razões 

alheias à vontade do arrematante, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do(s) bem 

arrematado(s), deduzido o valor caução ofertado, se o caso, no prazo de até 24 horas após o 

encerramento da praça ou ciência da liberação do lance condicional, através da guia de depósito 

judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 

 

DO PAGAMENTO DA COMISSÂO - O pagamento da comissão do Leiloeiro Oficial deverá ser 

realizado em até 24 horas a contar do encerramento da praça / ciência da liberação do lance 
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condicional, através de depósito na conta corrente bancária nº 61600-3 agência 0067 do banco Itaú 

em nome de Área Deposito e Transporte de Bens Ltda. CNPJ: 73.136.996/0011-02. 

 

Desfeita a arrematação pelo Juiz, por motivos alheios à vontade do arrematante, serão restituídos 

ao mesmo os valores pagos e relativos ao preço do(s) bem(ns) arrematado(s) e à comissão do 

Leiloeiro Oficial, deduzidas as despesas incorridas. 

 

DA ADJUDICAÇÂO - A partir da publicação do Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(ns) 

pelo exequente, este ficará responsável ela comissão de 5% devida ao Leiloeiro Oficial. 

 

DO ACORDO - A partir da Publicação do Edital, caso seja celebrado acordo entre as partes com 

suspensão do leilão, fica o(a) executado(a) a obrigado(a) a pagar a comissão devida ao Leiloeiro 

Oficial de 5% (cinco por cento) do valor do acordo. 

 

DOS EMBARGOS À ARREMATAÇÂO - Assinado o Auto, a arrematação é considerada 

perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a serem julgados procedentes os Embargos á 

Arrematação. 

 

A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 694, do 

Código de Processo Civil. 

 

As demais condições obedecerão ao que dispõe o CPC, o Decreto nº 21.981/32, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto n 22.427-33, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial, o 

Provimento CSM n 1.625/09, do TJSP e o caput do artigo 335, CP. 

 

Todas as regras e condições do leilão estão disponíveis no Portal www.arealeiloes.net. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações pessoais e dos respectivos 

patronos. 

 

 

 Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei 
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