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No próximo dia 18 de agosto será realizado o leilão de alguns imóveis na cidade de São Carlos
determinado pelo Juiz da 1ª Vara Cível de São Carlos: Dr. Milton Coutinho Gordo e também pelo Juiz da 3ª
Cara Cível de São Carlos: Dr. Carlos Castilho Aguiar França. Ao total são 04 imóveis, sendo que três estão
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localizados na cidade de São Carlos/SP e um imóvel na cidade de Taiaçu/SP.
[lm] Os imóveis em destaque são: (lote 03) Apto com 4 suítes e 3 vagas de garagem, localizado na Rua
São Sebastião nº 1667, apto 41 – Centro – São Carlos/SP. O imóvel será leiloado em ação de Execução
em razão da falta de pagamento de empréstimo bancário e (Lote 05) Imóvel Comercial com 1.962,26m²
área total, localizado na Rua Rio Negro 300, esquina com a Rua Rio Araguapeí – Jóckey Clube – São
Carlos/SP, sendo leiloado em outra ação de execução, por ter sido oferecido em garantia para crédito
rotativo, em que não foi cumprido o contrato. Além dos imóveis serão leiloados um Fiat/Uno, guincho
hidráulico, compressor de ar, máquinas de solda, furadeira entre outros. O leilão estará aberto para oferta
de lances a partir do dia 16/08 e os interessados poderão se cadastrar no site www.superbidjudicial.com.br
e participar do leilão ofertando lances via internet em todo o Brasil até o dia 18 de agosto de 2010, às 14
horas data do encerramento do 1º leilão. Encerrado o 1º leilão (1ªPraça), se não houver arrematação
(venda), em seguida iniciará um 2º leilão que estará aberto para receber lances pela internet por mais, no
mínimo, 20 dias. Vale lembrar que os bens serão vendidos no estado em que se encontram e sem
garantia. O leilão está a cargo da Superbid Judicial, ferramenta para realização de alienações judiciais
eletrônicos por meio de leilões oficiais presenciais e/ou via Internet simultaneamente Como Participar As
fotos e descrições completas dos bens estão disponíveis no site. Para ofertar lances é necessário estar
cadastrado e solicitar habilitação, ressaltando que o leilão será realizado exclusivamente pela internet. Os
interessados em conferir os bens antes da compra deverão entrar em contato com a Central de
Atendimento da SuperBid Judicial, através do Telefone/Fax: (11) 2824-6180 ou via e-mail:
cac@superbidjucdicial.com.br O leilão judicial através da internet permite que a Justiça possa ofertar
bens para um número maior de pessoas interessadas, inclusive em outros estados e cidades. Sobre o
Superbid Judicial A Superbid Judicial é uma ferramenta para realização de alienações judiciais eletrônicas,
onde é valorizada a transparência e a publicidade do processo, tornando a venda mais democrática e
facilitando o acesso de inúmeros interessados. Com ampla publicidade, aumenta-se o índice de vendas e
os preços dos bens, bem como estimula o acordo entre as partes e o pagamento das dívidas, liquidando
assim os processos com eficácia. Outro benefício trazido é a agilidade processual, visto que a ferramenta
permite a manifestação do magistrado, auxiliares da justiça e serventuários diretamente no sistema, tudo
com total segurança e ainda reduzindo o trabalho dos cartorários.
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