
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Americana/SP 
 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS 
INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
PLÁSTICOS LTDA EPP, expedido nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial – 
Duplicata movida por HEIDENHAIN BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA. em face de BETHEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. EPP - Processo 
nº 0011863-76.2012.8.26.0019. 
  
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Americana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Marcos Cosme Porto, , na forma da lei, etc. 
 
FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 
TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, com fulcro no artigo 882 do CPC e nos artigos 
250 a 280, dia 11/07/2019, às 10:30 horas, e com término no dia 16/07/2019, às 10:30 horas, a 
empresa MEGA LEILÕES, através do portal de leilões on-line www.megaleiloes.com.br ,levará à 
pregão público o(s) bem(ns) abaixo descrito(s) e avaliado(s) em R$ 4.050,00, para venda e 
arrematação a quem maior lanço oferecer. Fica desde já designado o dia 16/07/2019, às 10:31 
horas, para realização de 2a hasta, que se encerrará no dia 06/082019 às 10:30 horas, caso não 
haja licitantes na primeira, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo 
aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação (art. 262 das NSCGJ), As condições de 
pagamento estão disponíveis no site acima. Descrição do(s) bem(ns): 1350 peças de registro 
de esfera de PVC de 3/4 rosca mocho/mocho código 00017-RE em PVC rígido. Os bens 
encontram-se à Rua Eugênio Bertini, no 660 - São Luiz/SP, sendo nomeada depositária Gilson 
Antônio Fernandes. O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do Leilão estão 
disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a intimação pessoal 
do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço constante dos autos, 
será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do CPC. Visitação: Os 
interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível. 
Independente da realização da visita, a arrematação será por conta e risco do interessado. 
Pagamento e recibo de arrematação: - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão 
através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a 
arrematação. Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, 
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6o, CPC) e o pagamento do 
lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, § 7o, 
CPC). Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por 
cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução 
em que se deu a arrematação (Art. 895, § 4o e 5o do CPC). Remição da execução: O(a)(s) 
executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução, pagando ou 
consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários 
advocatícios (art. 826 do CPC). Dúvidas e esclarecimentos: Pessoalmente no Ofício onde 
tramita o processo, ou com a empresa gestora do leilão eletrônico. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
Americana, aos 28 de maio de 2019.  
 
Americana, 28 de maio de 2019. 
 



 
Eu, _____________________, diretora/diretor, conferi. 

 
 
 
 

____________________________________ 
 Dr. Marcos Cosme Porto 

Juiz de Direito 


