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por infração ao(s) artigo(s): Art. 157 § 2º, I, II c/c Art. 61 “caput”, II, “e”, “h” e Art. 70 “caput” todos do(a) CP, e que atualmente
encontra(m)-se, o(s) réu(s), em lugar incerto e não sabido, que por este Juízo e respectivo cartório tramitam os autos da
Ação Penal nº 0005024-64.2017.8.26.0664, que lhe(s) move a Justiça Pública, ficando pelo presente edital CITADO(A)(S)
para responder(em) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Na resposta, o(a)(s) acusado(a)(s) poderá(ão) argüir
preliminares e alegar tudo o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos dos Arts. 396
e 396-A do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 11.719/2008, a respeito dos fatos constantes da denúncia
assim resumidos: Consta do incluso inquérito policial que no dia 02 de maio de 2017, por volta de 15:00 horas, na Rua Augusto
Sasso, nº 2249, Jardim dos Pinheiros, nesta cidade e comarca, AKIO GUSTAVO CAMPOS SATOO, agindo em concurso,
comunidade de desígnios, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida por emprego de arma de fogo, um relógio de
pulso feminino, da marca Technos, de cor dourada, em ótimo estado de conservação, e um telefone celular, da marca Samsung,
modelo Galaxy J1 Míni, pertencentes à vítima Aparecida Rita de Campos Souza, avó do denunciado AKIO, e um telefone celular,
da marca Samsung, de cor dourada, modelo desconhecido, pertencente à vítima Newton Gomes de Souza, pessoa maior de
60 anos, bens avaliados em R$ 1.050,00. E como não tenha(m) sido(a)(s) encontrado(a)(s), expediu-se o presente edital, com
prazo de 15 dias, que será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Votuporanga, aos
25 de janeiro de 2019.
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JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO E PRESENCIAL DE BEM MÓVEL ARRECADADO E
AVALIADO NOS AUTOS DA FALÊNCIA DE “HELDAI DO BRASIL LTDA PROCESSO Nº. 0032272-05.2004.8.26.0100. O DR.
JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES FILHO, juiz de direito da 01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da
Capital/SP, na forma da lei, faz saber, que atendendo ao que lhe foi requerido pelo síndico da falência de HELDAI DO BRASIL
LTDA, o Leiloeiro Oficial Sr. Sérgio Villa Nova de Freitas, matriculado na Jucesp sob nº. 316, devidamente autorizado por este
r. juízo, levará em Leilão Público Oficial, por meio ELETRÔNICO E PRESENCIAL, o bem móvel abaixo descrito, arrecadado e
avaliado e no estado em que se encontra, com lances eletrônicos através do site: www.freitasleiloeiro.com.br a partir do dia 15
de Março de 2019 às 14:45 horas, os quais concorrerão em igualdade de condições com os lances recebidos no pregão físico de
fechamento, a realizar-se no dia 25 de Março de 2019, às 14:45 horas, no Auditório Freitas, sito à Praça da Liberdade, 130 - 16º
andar, Liberdade, Capital/SP.
LOTE ÚNICO: IMP/BMW 323i CE 81, ano 1997, modelo 1998, gasolina, prata, placa CMN-8822, Chassi WBACE8102VEU95921,
renavam 701137460. Avaliação do lote único (04/2017): R$ 22.000,00. (Vinte e dois mil reais).
O bem encontra-se depositado na Avenida dos Estados, nº. 584, Utinga, Santo André/SP e será vendido no estado em que
se encontra.
Somente serão aceitos lances para pagamento à vista a partir de 50% (Cinquenta por cento) do valor da avaliação.
Os lances terão incremento mínimo de R$ 500,00. (Quinhentos reais).
O pagamento do valor da arrematação deverá ser efetivado em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento
do leilão, através de boleto judicial no Banco do Brasil em favor do juízo da 01ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da
Comarca da Capital de São Paulo/SP
A comissão do leiloeiro oficial de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, não está incluída no valor do lance e deverá
ser paga em até 24 (vinte e quatro) horas contadas a partir do encerramento do leilão.
Orientações para participar do leilão através da Internet (lances eletrônicos) constam no site: www.freitasleiloeiro.com.br
E para que produza os efeitos de direito é expedido o presente edital de leilão, que será publicado e afixado como de
costume na forma da lei. São Paulo, 20 de Dezembro de 2018.
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