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FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESÁRIAIS,
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE Nº 0301324-
08.2016.8.24.0014/SC

AUTOR: JAIR BENTO VIEIRA - ME

EDITAL Nº 310029889537

JUIZ DO PROCESSO: RUI CESAR LOPES PEITER - Juiz(a) de Direito 

Citando(a)(s): Qualquer credor e os eventuais interessados ou prejudicados. Prazo
do Edital: 30 dias. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.
EDITAL DE LEILÃO/ALIENAÇÃO E DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 05
(CINCO) DIAS. 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPOS NOVOS (SC).
Praça Lauro Müller, nº 121, Centro. Campos Novos (SC). CEP 89620-000. Fone:
(49) 3541-6429. E-mail: camposnovos.civel2@tjsc.jus.br. Alienação judicial
realizada na forma dos artigos 142 e ss., da Lei Federal nº 11.101/2005 e alterações,
por ordem do Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito, RUI CESAR LOPES PEITER.
Processo nº 0301324-08.2016.8.24.0014, em trâmite eletrônico no EPROC - TJ/SC
(https://www.tjsc.jus.br/web/processo-eletronico-eproc). MASSA FALIDA DE
JAIR BENTO VIEIRA - ME (CNPJ/ME 08.097.810/0001-10). Processos em
apenso/relacionados: 00020185020168240014/SC e 5003756-
46.2020.8.24.0014/SC. Recursos pendentes: não há. Administrador Judicial:
WILHELM & NIELS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S. Rua Ângelo Dias, nº
207, Edifício Ângelo Dias, conjunto 41. CEP 89010- 020. Blumenau (SC). Fone:
(47) 3335-0070. E-mail: contato@wilhelm.adv.br. Site: www.wilhelm.adv.br.
Leiloeiro Oficial: JORGE FERLIN DALE NOGARI DOS SANTOS. Rodovia José
Carlos Daux, n° 4150, ACATE. Florianópolis (SC). CEP 88032-005. Fone: (48)
3025-1010. WhatsApp: (41) 99255-4592. E-mail: gerencia@nogari.com.br. Site:
www.nogarileiloes.com.br. Modalidade dos leilões: eletrônicos (somente online), na
forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 142, da Lei Federal nº 11.101/2005. Endereço dos
leilões eletrônicos: www.nogarileiloes.com.br (vide condições e exigências de
cadastro e adesão). Data e horário do 1º leilão: 19 de julho de 2022, com
encerramento a partir das 14 horas. Data e horário do 2º leilão: 03 de agosto de
2022, com encerramento a partir das 14 horas. Data e horário do 3º leilão: 18 de
agosto de 2022, com encerramento a partir das 14 horas. Caso não haja expediente
forense nas datas designadas, os leilões serão transferidos para o próximo dia útil
subsequente, no mesmo horário e local. O leilão prosseguirá no dia útil imediato, à
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mesma hora em que teve início, independentemente de novo edital, se for
ultrapassado o horário de expediente forense. Normas e condições de participação
nos leilões: os interessados deverão efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro com,
pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. O cadastramento para esta
finalidade importa em total e irrestrita aceitação das condições deste edital, do termo
de adesão exibido no site, da Resolução nº 236, de 13 de julho de 2016, do Conselho
Nacional de Justiça, atos normativos estes que integram o edital independentemente
de transcrição e obrigam o usuário à sua prévia leitura e conhecimento. A veracidade
das informações cadastrais é de exclusiva responsabilidade dos usuários, sob pena de
sanções civis e criminais. Faculta-se ao leiloeiro a recusa aos cadastros que entender
inidôneos e/ou incompletos. Poderão participar somente os licitantes devidamente
cadastrados, mediante as instruções contidas no “Termo de Adesão”, previamente
aceito pelos mesmos, com conta ativa, com login (apelido) e senha próprios e
intransferíveis. Os lances eletrônicos poderão ser ofertados entre as datas e horários
de abertura e de encerramento. Independentemente de o licitante receber qualquer
comunicação do sistema, indicando a superação de seu lance por outro de licitante
adverso, é responsabilidade do participante acompanhar a evolução dos lances e
ofertar seus próprios, durante a abertura e encerramento, e, igualmente, após o
horário de encerramento, quando o sistema acrescenta ou prorroga o tempo de três
(03) minutos a cada novo lance. Encerrada a contagem de três (03) minutos, a partir
do último lance, o sistema encerrará a arrematação para o lote em andamento. A
concretização dos lances ofertados em ambiente virtual se dará no momento em que
o provedor do leiloeiro captá-los e não no momento da emissão do comando digital
pelo usuário/participante, podendo haver atraso (delay). O comitente e o leiloeiro
não são responsáveis por eventuais lances ofertados antes do fechamento do pregão
e recebidos em seu provedor depois do mesmo fechamento. O comitente e o leiloeiro
não são responsáveis por eventuais problemas técnicos ou de conexão que,
porventura, impossibilitem a oferta e/ou captura de lances no ambiente virtual. O
leiloeiro se isenta de quaisquer responsabilidades quanto a lances ofertados nos
últimos segundos não computados pelo sistema devido ao tempo de delay,
assumindo o participante este risco. Portanto, cabe aos interessados 2 ofertar os
lances dentro de período seguro de tempo para que os mesmos sejam validamente
computados. As pessoas que realizarem o cadastramento online, na forma deste
edital, outorgam poderes ao leiloeiro para assinatura do auto de arrematação.
Legislação aplicável: Código de Processo Civil (artigos 879 e ss.), Lei Federal nº
11.101/2005, Resolução nº 236/2016, do Conselho Nacional de Justiça, Decreto nº
21.981/1932 e alterações, Instrução Normativa DREI nº 72/2019 e alterações. DOS
BENS: LOTE 01: bem imóvel urbano, objeto da matrícula nº 4540, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São José do Ouro (RS), na cidade de
Machadinho (RS), no loteamento MORADA DO SOL, constituído pelo lote de
terreno de nº 05 (cinco), da quadra de nº 03 (três), com área superficial de 240,00m²
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(duzentos e quarenta metros quadrados), sem benfeitorias ou acessões, na “rua que
desce a esquina da garagem do Senhor Zauri Pilonetto”, situado na Rua “E”, distante
32,00m da esquina com a Avenida “A”, e pelas Ruas “A”, “E” e “F”, confrontando:
NORTE, com o lote nº 04 (quatro), em 20,00m; SUL, com o lote nº 6 (seis), em
20,00m; LESTE, com o lote nº 11 (onze), em 12,00m; OESTE, com a Rua “E”, onde
faz frente, em 12,00m. Estado de ocupação: não informado. Depositário: na
informado. AVALIAÇÃO: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) (evento 221).
LOTE 02: bens móveis diversos assim descritos: 03 (três) 6 city autofalante; 02
(dois) 6x9 city; 02 (dois) aéreo D664 Kappesberg; 02 (dois) aquecedores a óleo
Cadence; 01 (um) assento Tuti Baby rosa; 01 (um) balcão 1,20 Kappesburg D627;
01 (um) balcão 1,20 Móveis Paraná; 01 (um balcão 1,20 Carmogran; 01 (um) balcão
Carmogran 080 com tampo BRC; 05 (cinco) balcões Dallas Notável desmontados;
01 (um) balcão Felicci pia; 02 (dois) balcões forno e micro-ondas Móveis Paraná; 01
(um) balcão ipê Carmogran forno e micro-ondas; 03 (três) balcões multiuso Bahrein
Móveis Sul; 02 (dois) balcões para forno e micro-ondas; 02 (dois) balcões Pratic
1,20 Carmogran; 01 (um) balcão Tescal 060 com gaveta; 01 (uma) bancada Viena
Barcelona; 03 (três) bancadas Viena Barcelona Champagne; 01 (uma) banqueta
Kappesberg listrada; 02 (duas) banquetas vermelhas; 08 (oito) cadeiras quadradas de
madeira Teskal; 01 (uma) batedeira Britânia; 01 (uma) batedeira Arno; 01 (um)
bebedouro Mallory; 03 (três) beliches BRC Bel Móveis; 01 (um) berço Henn arco-
íris; 01 (uma) Best Fryer; 01 (uma) cadeira de balanço Tap Cadeiras; 01 (uma)
cadeira espreguiçadeira; 04 (quatro) cadeiras florais lilases, Unimóvel; 01 (uma)
cadeira de balanço infantil Canali; 04 (quatro) cadeiras mordomia Portlinea; 03 (três)
cadeiras papá Tutti Baby (02 azuis e 01 rosa); 01 (uma) cadeira secretária Bulk; 03
(três) cadeiras secretária (preto/cinza, preto/azul); 06 (seis) cadeiras Viero; 01 (uma)
cafeteira Mallory, com capacidade para 16 cafés; 01 (uma) cama de casal Bel
Móveis; 01 (uma) cama de casal marrom com BCR; 01 (uma) cama de solteiro Bel
Móveis; 01 (uma) cama de solteiro Cambel; 03 (três) camas; 01 (uma) chaleira
Richel Wel, 2,2 litros; 01 (uma) chaleira Richel Wel apito; 01 (uma) churrasqueira
elétrica Bes; 02 (dois) circuladores de ar Ventisol; 01 (um) climatizador Sprinter; 01
(um) climatizador Wind; 02 (dois) colchões Ecoflex, 1,38, d28, Flex Energy, lilás;
02 (dois) colchões infantis Ecoflex; 01 (um) colchão Maiza Gazin; 01 (uma) cômoda
de 04 gavetas Doripel 9004; 01 (uma) cômoda Henn BRC lilás com 06 gavetas
Albatroz; 01 (uma) cômoda infantil 5010 Doripel; 01 (uma) cômoda R005 Rodial;04
(quatro) cômodas Rodial BRC/preta, BRZ/azul Kappesberg; 01 (uma) cômoda com
06 gavetas 4006 Doripel; 03 (três) conjuntos de panelas de 5 peças Mor; 02 (02)
conjuntos de panelas de 5 peças Delta e Mor; 10 (dez) conjuntos de talheres com 24
peças, com jarra, Martinox; 01 (um) conjunto de especo MO Charrua; 01 (um)
conjunto de sofás de 2 e 3 lugares Imperatore Bella Salla; 01 (um) conjunto de
panelas com 5 peças Panex Day by Day; 01 (um) conjunto de panelas de 5 peças
Panex; 01 (um) conjunto Studio Tacto de 20 peças; 02 (duas) cozinhas Tescal 1100;
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01 (uma) cozinha Felicci; 01 (uma) cozinha Mayer Kit; 01 (uma) cozinha Tescal
2014; 01 (um) criado mudo b 202, Kappesberg; 01 (um) criado mudo tir, cinza kapp,
henn; 07 (sete) cubas Duranox e Alicante; 02 (dois) edredons dia a dia Panosul; 01
(um) estofado Bella Salla Imperatore claro; 01 (um) estofado marrom listrado de 2 e
3 lugares, Firense Plus; 01 (um) estofado vermelho listrado de 2 e 3 lugares, Firense
Plus; 01 (um) estofado marrom de 2 e 3 lugares, Firense Plus; 01 (um) estofado
verde listrado de 2 e 3 lugares, Firense Plus; 08 (oito) ferros elétricos Mallory; 01
(um) fogão elétrico Safanelli; 04 (quatro) 3 fornos elétricos BBest e Safanelli; 01
(um) forno elétrico de 45 litros Best e 01 Supreme; 01 (uma) fritadeira elétrica de
1,5 litros Cadence; 01 (uma) fruteira Fabone em madeira; 01 (uma) fruteira Gramado
Barcelona; 03 (três) fruteiras Regia Notável; 02 (duas/dois) home hb ou elite
ônix/preto/vermelho; 02 (dois) home theaters sintonia Henn Malbec; 01 (uma)
estante para home theater Bechara Chicago; 01 (um) home theater DJ Euros
Oak/Blanc; 01 (uma) jarra térmica de 1,00 litro, Trevo; 01 (um) kit cozinha Henn; 02
(dois) kits forno e micro-ondas Kappesberg A658, carvalho e brc; 01 (um)
liquidificador Britânia; 01 (uma) mesa (1,60) com 6 cadeiras Tescal; 02 (duas) mesas
para computador Fox Bechara; 01 (uma) mesa Tescal brc com 6 cadeiras; 02 (duas)
mesas Viero com 6 cadeiras; 02 (duas) motocas Bandeirante; 01 (um) som
automotivo Novik NVK 114; 02 (dois) sons automotivos Novik NVK 314; 01 (um)
painel Atenas Notável; 01 (um) painel Benin Champagne Barcelona; 01 (um) rack
gol Bechara griz/preto; 04 (quatro) racks Premium Notável; 04 (quatro) racks
Premium Notável; 02 (dois) racks Tóquio e Portland Barcelona, acetinado e
griz/preto; 01 (um) roupeiro A543 Kappesberg; 01 (um) roupeiro cravo Henn; 01
(um) roupeiro jade Henn; 04 (quatro) roupeiros Kappesburg: S359, A542, A543 e
D340; 01 (um) somier 1,38 Ecoflex; 04 (quatro) garrafas térmicas de 1,00 litro,
inoxidáveis, Trevo; 02 (dois) Studio tacto de 30 peças; 01 (um) suporte de teto para
TV; 02 (duas) tábuas de passar Criativa Notável (uma sem porta); 01 (um) tanque
com balcão Paraná; 01 (um) tapete cinza de 1,40m por 2,00m Aziatec; 02 (duas)
torradeiras Best Mini Grill; 02 (dois) toucadores Condor Tatiane; 09 (nove)
travesseiros Ecoflex, kel médio; 06 (seis) ventiladores de 40,00cm, com pedestal,
Ventisol; 37 (trinta e sete) ventiladores de mesa, de 30,00cm, Ventisol e Turbo; 02
(dois) ventiladores Ventisol; 01 (um/uma) Welness Fry Mallory; 05 (cinco) camas
infantis adesivas Cambel; 01 (um) multiuso, área de serviço, 2 portas. Móveis Bento;
01 (um) estofado usado, vermelho com flores, Cordial; 01 (uma) base para colchão,
0,88, Ecoflex; 05 (cinco) bases para colchão 0,88 e 0,78 Ecoflex; 05 (cinco) berços
Bel Móveis e Henn; 03 (três) fundos exclusive brc Henn; 05 (cinco) camas de
solteiro Amsterdã Gabrielli; 01 (uma) cama de casal Victoria Gabrielli; 08 (oito)
camas de solteiro Munique Gabrielli; 01 (uma) cama de solteiro Tainá Gabrielli; 02
(duas) cadeiras escuras Tescal; 01 (um) beliche de solteiro Cristalina Marfim Bel
Móveis; 03 (três) camas de casal Francieli Bel Móveis; 01 (um) aparador Viero; 01
(uma) cadeira de madeira Flamingo; 08 (nove) cadeiras infantis Popula Canli; 12
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(doze) cadeiras de ferro, estofadas, redondas Unimóvel; 12 (doze) cadeiras de ferro,
estofadas, quadradas, Unimóvel; 02 (duas) cadeiras pretas para escritório Bulk; 02
(duas) mesas de escritório usadas; 01 (um) kit cozinha Kappesburg; 01 (uma) estante
JD; 01 (um) rack brc/preto Barcelona; 01 (uma) sanduicheira Mioni Grill Best; 01
(um) celular de mesa aquário; 02 (dois) Studio tacto 20 peças louça; 02 (dois)
computadores com tela LG e Braview; 01 (um) jogo de 6 panelas Richwell; 01
(uma) impressora fiscal Bematech; 01 (um) rádio usado (minissystem) CCE; 01
(uma) balança de banheiro Black & Decker; 01 (um) rádio A,/FM usado; 01 (uma)
base de mesa de alumínio; 01 (um) tampo de mesa, de vidro transparente; 03 (três)
aparadores de copo para sofá do Grêmio; 01 (um) modelador para cabelos MO
D122, Dilleta Cadence; 01 (uma) cômoda lilás e branca Henn; 01 (um) balcão
pequeno Notável; 01 (um) balcão vermelho, com vidro, usado. AVALIAÇÃO
TOTAL DO LOTE: R$ 33.132,90 (trinta e três mil cento e trinta e dois reais e
noventa centavos). Depositário: não informado. Local de depósito: Rua Danilo
Francisco Valente, nº 2001 (antiga cancha de bocha), bairro Senhor Bom Jesus,
Campos Novos (SC). CEP 89620-000. LOTE 03: 01 (uma) motocicleta
Yamaha/YBR 125E, de cor vermelha, ano/modelo 2007/2008, à gasolina, de placas
IOC-8204 (SC), RENAVAM 934926212. ÔNUS: débitos no valor de R$ 849,70
(oitocentos e quarenta e nove reais e setenta centavos) junto ao DETRAN/SC.
Depositário: informação indisponível. Local de depósito: Rua Danilo Francisco
Valente, nº 2001 (antiga cancha de bocha), bairro Senhor Bom Jesus, Campos Novos
(SC). CEP 89620-000. AVALIAÇÃO: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). LOTE
04: 01 (um) automóvel VW/SAVEIRO 1.6 CS (Nacional), ano/modelo 2012/2012,
de cor branca, flex, de placas MKH-3040 (SC), RENAVAM 430057121. ÔNUS:
débitos no valor de R$ 1.434,82 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e
dois centavos) junto ao DETRAN/SC. Depositário: informação indisponível. Local
de depósito: Rua Danilo Francisco Valente, nº 2001 (antiga cancha de bocha), bairro
Senhor Bom Jesus, Campos Novos (SC). CEP 89620-000. AVALIAÇÃO: R$
24.632,00 (vinte e quatro mil seiscentos e trinta e dois reais). LOTE 05: 01 (um)
caminhão 320510 - VW/8.160 DRC 4X2 (Nacional), ano/modelo 2012/2013, de cor
branca, movido a diesel, de placas MLC-0937, RENAVAM 499191412. ÔNUS:
registro de RECALL; registro de alienação fiduciária; débitos no valor de R$
3.012,64 (três mil e doze reais e sessenta e quatro centavos) junto ao DETRAN/SC.
Local de depósito: Rua Danilo Francisco Valente, nº 2001 (antiga cancha de bocha),
bairro Senhor Bom Jesus, Campos Novos (SC). CEP 89620-000. AVALIAÇÃO: R$
87.678,00 (oitenta e sete mil seiscentos e setenta e oito reais). DOS LANCES
MÍNIMOS NO 1º LEILÃO: no primeiro leilão, em nenhuma hipótese, os lotes
serão aliados/arrematados por preços inferiores a 100% (cem por cento) das
respectivas avaliações. DOS LANCES MÍNIMOS NO 2º LEILÃO: no segundo
leilão, em nenhuma hipótese, os lotes serão alienados por preço inferior a 50%
(metade) das respectivas avaliações. DOS LANCES MÍNIMOS NO 3º LEILÃO:
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no terceiro leilão, os lotes serão alienados por qualquer preço, não estando sujeitos à
aplicação do conceito de preço vil. FORMA DE PAGAMENTO: para qualquer dos
leilões e para qualquer dos lotes, o lance vencedor será pago diretamente pelo
arrematante, à vista, no ato da compra, por meio de recolhimento de guia judicial
vinculada ao processo, o que se dará sem prejuízo da comissão do leiloeiro e das
demais despesas previstas em edital. Das condições de entrega dos bens: conforme a
Resolução nº 236/2016, do CNJ, os bens serão alienados no estado em que se
encontram, sendo responsabilidade dos interessados realizarem prévia vistoria e
presumindo-se que, por ocasião dos lances já a tenham feito. A vistoria a que se
refere este item, além do estado físico dos bens abrange: consulta à matrícula
atualizada (em caso de imóvel), consulta da situação fiscal junto à Fazenda
Municipal (em caso de imóvel), consulta ao condomínio edilício de que faça parte o
bem (em caso de imóvel) e consulta ao órgão administrativo de trânsito (em caso de
veículo). No caso de bem/bens imóvel (is) a venda será feita em caráter ad corpus
(artigo 500, §3º, do Código Civil), respondendo o adquirente com os custos inerentes
à eventual imissão na posse. Tratando-se a alienação judicial a hipótese é de
aquisição originária da propriedade, de modo que o (s) bem/bens será/serão entregue
(s) livre (s) e desembaraçado (s) de quaisquer ônus, inclusive os de natureza fiscal,
na forma do artigo 141, inciso II, da Lei Federal nº 11.101/2005, observados as
restrições do §1º, do mesmo dispositivo. Das despesas e ônus do
arrematante/comprador: serão dos respectivos arrematantes todos os ônus relativos à
transferência de propriedade dos bens, custos e despesas processuais de expedição
de carta de arrematação, ordem de entrega e congêneres, bem como para remoção e
transporte dos bens móveis de seus respectivos locais de depósito. No caso de
bem/bens móvel (is), o adquirente também arcará com o imposto (ICMS) incidente
sobre a venda (quando aplicável), bem como deverá promover a remoção no prazo
de até vinte (20) dias úteis, contados da sua notificação para tanto, sob pena de arcar
com os custos do depositário. A ordem de entrega do bem móvel ou a carta de
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será
expedida somente depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo
arrematante/adquirente, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e
das demais despesas previstas em edital. Da vistoria e visitação: poderão ser
previamente agendadas com o leiloeiro e/ou a sua equipe de apoio através dos
contatos indicados neste edital. Do esclarecimento de dúvidas: poderão ser dirimidas
com o leiloeiro e/ou a sua equipe de apoio através dos contatos indicados neste
edital, em até 24 horas anteriores à data do leilão. Da comissão do leiloeiro: em caso
de leilão positivo, a comissão será de 5% (cinco por cento) do valor obtido com a
venda, sem prejuízo do principal. Forma de pagamento da comissão do leiloeiro: à
vista, no ato da arrematação, pelo próprio arrematante, por meio de depósito
bancário eletrônico, em atendimento às instruções fornecidas pelo leiloeiro e/ou sua
equipe de apoio. Da adesão aos termos do edital e da legislação aplicável: a adesão
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ao presente e a participação nas alienações judiciais pressupõe irrestrita e irrevogável
aceitação das normas e condições descritas neste ato convocatório e nas normativas
legais e infralegais aplicáveis à espécie, estas que, ainda que não transcritas neste
instrumento, o integram para todos os fins e efeitos de direito. É ônus do interessado
que aderir ao presente a sua integral leitura e compreensão. Das penalidades ao
arrematante inadimplente: concluído o lance, que é irretratável, não é dado ao
arrematante desistir da proposta. Em caso de inadimplemento dos valores devidos
pelo licitante vencedor, inclusive da comissão do leiloeiro, ficará o mesmo sujeito às
penalidades previstas nos artigos 895, §4° e 897, do Código de Processo Civil, bem
como às demais sanções previstas em lei. Na hipótese de inadimplemento, a massa
falida, também, poderá optar pela resolução da arrematação ou promover, em face do
arrematante, a execução do valor devido (artigo 895, §5º, do Código de Processo
Civil). Caso seja pleiteada a resolução da arrematação, o arrematante, sem prejuízo
das demais sanções previstas na lei e/ou neste edital, assim como sem prejuízo da
apuração de eventuais perdas e danos, perderá o sinal de negócio (entrada) já pago.
O arrematante que, injustificadamente, deixar de efetuar os depósitos poderá ser
responsabilizado por tentativa de fraude a leilão público (artigos 335 e 358 do
Código Penal). Da consulta prévia ao edital e às condições dos bens: é ônus dos
interessados a consulta prévia ao edital, ao respectivo processo judicial, ao estado de
conservação e ocupação dos bens, aos ônus constantes dos respectivos registros de
propriedade (matrícula, transcrição, órgãos administrativos de trânsito, pendências
fiscais e tributárias, etc.), às disposições da legislação aplicável, não cabendo, após a
comprovação do lance ou proposta, alegar desconhecimento ou ignorância de
qualquer sorte. Das intimações: fica (m) desde logo intimado (s) a (s) falida (s) na (s)
pessoa (s) de seu (s) representante (s) legal/legais, bem como
corresponsável/corresponsáveis, cônjuge (s), herdeiro (s) e/ou sucessor (es) a
qualquer título, o (s) senhorio (s) direto (s), o (s) depositário (s) e o (s) credor (es), o
(s) réu (s), e o (s) terceiro (s) interessado (s), se porventura não for (em) encontrado
(s) para intimação pessoal. Presumem-se válidas as comunicações e intimações
dirigidas ao endereço residencial, profissional e/ou eletrônico declinado nos autos.
Recursos contra a alienação: poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer
credores, pelo devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas da arrematação. O prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais
contra os atos de expropriação como embargos ou recursos, começará a contar após
a hasta pública, independente de intimação. Qualquer que seja a modalidade de
leilão/alienação, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o §
4º, do artigo 903, do Código de Processo Civil. E, para que chegue ao conhecimento
de todos os interessados, é passado o presente edital, que será publicado na forma da
lei, afixado no lugar de costume (sede do Juízo) e publicado na internet.  Prazo
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Fixado para a Oposição ao pedido: 30 (trinta) dias. Pelo presente, qualquer credor e
os eventuais interessados ou prejudicados FICA(M) CIENTE(S) de que neste Juízo
de Direito tramitam os autos do processo epigrafado e INTIMADA(S) para
apresentar oposição ao pedido de declaração judicial da extinção das obrigações do
falido, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste
edital, nos termos do art. 154, § 2º, da Lei n. 11.101/2005. E para que chegue ao
conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será
afixado no local de costume e publicado 01 (uma) vez(es), sem intervalo de dias, na
forma da lei.
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