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EDITALDELEILÃOEINTIMAÇÃO 

ODoutoJuízoda42ªVaraCíveldoForoCentraldaComarcadeSãoPaulo/SP,fazsaberatodos
quantopossaminteressarque,nostermosestabelecidosnesteedital,serárealizadoleilãopúblico,
pormeiodoportalw
 ww.tezaleiloes.com.br. 

PROCESSO:
1057804-75.2015.8.26.0100-ExecuçãodeTítuloExtrajudicial. 
EXEQUENTE:
FUNDAÇÃOCARLOSCHAGAS- CPF223.196.118-00. 
EXECUTADOS:
LAPRIMAINDÚSTRIADEALIMENTOSS/A-CNPJ16.455.789/0001-05; 
CARLOSEDUARDODEGROSSIPEREIRA- CPF179.094.688-30; 
GERMANOPEREIRADESOUZA-CPF742.710.839-68; 
RICARDOSLUCE-CPF441.148.772-15; 
RENATASIQUEIRASOARES-CPF252.592.858-08; 
MARCOAURÉLIODEOLIVEIRASOARES-CPF142.138.648-80. 
INTERESSADA:
PREFEITURADEMOGIMIRIM-C
 NPJ45.332.095/0001-89. 
1ºLEILÃO:
LANCEINICIAL:

inícioem0
 1/11/2021,à
 s15h00min,e
 términoem0
 4/11/2021,às1
 5h00min; 
100%(cemporcento)dovaloratualizadodaavaliação.Nãohavendolance,
seguiráseminterrupçãoparao: 


2ºLEILÃO:
inícioem0
 4/11/2021,à
 s15h01min,e
 términoem2
 4/11/2021,às1
 5h00min; 
LANCEMÍNIMO:
50%(cinquentaporcento)dovaloratualizadodaavaliação. 

DESCRIÇÃO DO BEM: O LOTE DE TERRENO SOB Nº “13”, DA QUADRA H, situado no
loteamento denominado “PAINEIRAS”, no Bairro Rancho Alegre, nesta cidade, com a área de
600,00 m², medindo 15 metros de frente paraaRua05,dequemdaRuaolhaparaolote,mede
40,00 metros do lado direito, confrontando com o lote 12, mede 15,00 metros no fundo,
confrontando com o lote 04, mede 40,00 metros do lado esquerdo, confrontando com o lote 14.
CONTRIBUINTE: 55.13.94.0262.001. MATRÍCULA: 75.643, do CRI de Mogi Mirim/SP.
LOCALIZAÇÃO: Rod. Sen. Andre Franco Montoro, 1664, Loteamento Fazenda Paineiras, Mogi
Mirim, SP,CEP13803-355.FIELDEPOSITÁRIO:osExecutados,MarcoAurelioOliveiraSoarese
RenataSiqueiraSoares. 

AVALIAÇÃO: R$ 204.834,34 (duzentos e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e
quatrocentavos)emoutubrode2020,que,atualizado,correspondeàR$R$222.274,99(duzentos
evinteedoismil,duzentosesetentaequatroreaisenoventaenovecentavos),paraagosto
de2021. 

DÉBITODADEMANDA:R$1.624.124,88(ummilhão,seiscentosevinteequatromil,centoevinte
e quatro reais e oitenta e oito centavos) em junho de 2015, a ser atualizado antes de instalado
eventualconcursodecredores. 

I - CONDIÇÕES GERAIS: o leilão será conduzido pelos Leiloeiros Oficiais ALFIO CARLOS
AFFONSO ZALLI NETO,JUCESPnº1.066eERICKSOARESTELES,JUCESPnº1.197,ambos
com escritório profissional à Av. Francisco Matarazzo, nº 1.752, conj. 2305,Ed.ComercialCasa
das Caldeiras, Perdizes, São Paulo/SP, CEP 05001-200, telefone 11 2323-3353, realizado
exclusivamente de forma ELETRÔNICA por meio do portal TEZA LEILÕES, website
www.tezaleiloes.com.br. 

Compete aos interessados em participar do leilão: a) cadastrar previamente no site; b) solicitar
habilitação com antecedência de 24h da data prevista para o encerramento decadaleilão;c)ler
atentamente o edital de leilão e documentos disponibilizados no site; d)aoarrematante,enviaro
comprovante de pagamento ao leiloeiro no prazo improrrogável de um dia útil ao e-mail




contato@tezaleiloes.com.br ou outro indicado pelo leiloeiro;e)assegurarquepossuiosrequisitos
1
de estrutura para participar do leilão via internet (conexão, equipamento, etc);
f) analisar
detalhadamente os lotes, documentos e informações do leilão, inclusive visitando o(s) bem(ns),
quandopossível,medianteprévioagendamento,alémdasinformaçõesabaixo: 

II-ÔNUS:apenhoradobemreferenteaesteprocessoestáassentadaàsfls.303dosautosnaAv.
05, de 14/08/2019, da respectiva matrícula do imóvel. Consta na R. 03, de 08/11/2013, da
matrícula, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor do BANCO BRACCE S/A, CNPJ nº
48.795.256/0001-69, para garantia das obrigações assumidas na Cédula de Crédito Bancário nº
454. Consta na Av. 04, de 08/11/2013, da matrícula, CESSÃO DE CRÉDITO, objeto da R.3, à
Exequente. De acordo com pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim,
constam débitos de IPTU sobre o imóvel no valor de R$ 1.177,55, os quais, não são de
responsabilidadedoarrematante.Nãohánosautosinformaçõesdequesobreobemrecaiaoutros
ônus,recursosouprocessos. 

III-DÉBITOS,ÔNUSEHIPOTECA:oarrematantearcarácomosdébitospendentesquerecaiam
sobre o bem, exceto os decorrentesdedébitosfiscaisconformeoartigo130,parágrafoúnico,do
CódigoTributárioNacional,edespesaspropterrem,quesub-rogamnopreço.Eventuaispenhoras
e hipotecas serão extintas com a arrematação,ficandooarrematantelivredequalquerobrigação
com esses credores.2 Os bens serão vendidos no estado deconservaçãoemqueseencontram,
sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições. Correrão por conta do
arrematanteasdespesaseoscustosrelativosàdesmontagem,remoção,transporteetransferência
patrimonialdosbensarrematados. 

IV-PAGAMENTO:opagamentopoderáser:a)ÀVISTA:olanceàvistasempreprevalecerásobre
aspropostasdepagamentoparcelado;b)PARCELADO:sinaldenomínimo25%(vinteecincopor
cento)eosaldoematé30(trinta)meses,mediantepropostaescrita,aserenviadadiretamenteno
Portal, antes do encerramento do leilão pretendido (1º ou 2º),ficandoaseucargo,casovenhaa
arrematar, emitir as guias das parcelas e juntá-las no processo; c) CRÉDITO: se o exequente
arrematar os bens e for o únicocredor,nãoestaráobrigadoaexibiropreço,mas,seovalordos
bensexcederaoseucrédito,depositará,dentrode3(três)dias,adiferença,sobpenadetornar-se
semefeitoaarrematação. 

V-COMISSÃO:acomissãodoleiloeiroseráde5%(cincoporcento)dovalordaarrematação,não
está incluída no valordolance.Opagamentoseráfeitoatravésdeboletosbancáriosemfavorda
TEZA e/ou do Leiloeiro ou outro meio a ser indicado pelo Leiloeiro Oficial e os comprovantes
deverãoserimediatamenteencaminhadospeloe-mail:contato@tezaleiloes.com.br.Nahipótesede
acordo ou remição após a realização da alienação, será devido o pagamento da comissão do
leiloeiro à cargodoExecutado,salvoconvençãodiversaentreaspartes,nostermosdoparágrafo
terceiro,doart.7º,daRes.CNJ236/2016. 

VI-PÓSLEILÃO:comprovadoopagamentodolanceàvistaoupagoosinaleprestadaagarantia,
separcelado,bemcomodacomissão,oLeiloeirolavraráoAutodeArremataçãoeencaminharáao
processo,ocasiãoemqueseencerraarelaçãoeobrigaçõesentreArrematanteeLeiloeiro.Após,o
Arrematante deverá aguardar a ordem do Juízo para pagar e comprovarnosautosoImpostode
Transferência de Bem Imóvel - ITBI e da taxa judiciária indicada para, então, expediraCartade
Arrematação para transmissão do bem ao Arrematante e, sendo o caso, o Auto de Imissão na
Posse. 
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2

 onsulteosrequisitosdesistemaindicadosnositew
C
 ww.tezaleiloes.com.br 
Art.908,parágrafoprimeiro,CPC,art.130,parágrafoúnico,CTNeart.1.499,CC. 
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VII-CIENTIFICAÇÃOEPUBLICAÇÃODOEDITAL:parafinsdoquedispostonoart.889,incisosI
à VIII e parágrafo único, do CPC, ficam cientes da alienação as partes por seus patronos e
representanteslegais(quandoforocaso),seusrespectivoscônjuges,interessadosdescritosacima
ou não, não podendo alegar desconhecimento diante da publicidade em rede mundial de
computadores. Este edital será publicado no sítio eletrônico www.tezaleiloes.com.br, conforme
previstonoart.887,§2°,doCódigodeProcessoCivil-CPC. 

EstecertameéregidopelasnormasepenasprevistasnoCódigodeProcessoCivil,CódigoPenal,
ResoluçãoCNJn°236/2016, Decreton°21.981/1932,Provimenton°1.625/2009edemaisnormas
aplicáveis, em especial no que diz respeito à inadimplência, desistência, tentativa de impedir ou
atrapalharocertameereparaçãodedanos. 


SãoPaulo,02deSetembrode2021. 



ANDRÉAUGUSTOSALVADORBEZERRA 
JuizdeDireito 
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