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1ª   VARA   CÍVEL   DA   COMARCA   DE   LIMEIRA/SP.   
  
  

O  Dr.   GUILHERME  SALVATTO  WHITAKER ,   Exmo.  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  Cível  da  Comarca                 
de  Limeira/SP,  faz  saber,  aos  que  o  presente  edital  virem,  dele  conhecimento  tiverem  ou                
possa  interessar  que,  nos  termos  das  Leis  n°  11.101/2005  e  n°  14.112/2020  –  Lei  de                 
Falência  e  Recuperação  Judicial  -  LRF  e  n°  13.105/2015  –  Código  de  Processo  Civil  –  CPC  será                   
realizado   público   leilão   pela   plataforma    www.tezaleiloes.com.br ,    nos   seguintes   termos:   
  

PROCESSO:  1012778-05.2017.8.26.0320    –   Recuperação   Judicial.   
RECUPERANDA:  INDUSTRIAL   E   COMERCIAL   LUCATO   LTDA.    -   CNPJ   59.910.596/0001-00.   
ADM.   JUDICIAL:  ANA   CAROLINA   GHIZZI   CIRILO    -   OAB/SP   Nº   172.134.   
INTERESSADOS: MINISTÉRIO   PÚBLICO   DO   ESTADO   DE   SÃO   PAULO    e   outros.   
  

1º   LEILÃO:    inicia   no   dia    11/10/2021 ,   às   11hrs   e   encerra   no   dia    14/10/2021 ,   às    11h00min .   
LANCE   MÍNIMO:   serão  aceitos  lances  a  partir  de   100%  (cem  por  cento)  do  valor  da  avaliação.                

Não   havendo   lances   seguirá   sem   interrupção   para   o:   
  
  

2º   LEILÃO:  com   encerramento   no   dia    04/11/2021,    às    11h00min .;   
LANCE   MÍNIMO:   serão   aceitos   lances   a   partir   de    80%   (oitenta   por   cento)    do   valor   da   avaliação.   

  
I.   DO   OBJETO   DO   LEILÃO   

  
DESCRIÇÃO  MATRICULAR:  GLEBA  DE  TERRAS  COM  ÁREA  DE  20.057,010  METROS            
QUADRADOS,   ou  2,005  hectares  ou  ainda  0,829  alqueires  paulistas  (denominada  Gleba  B),              
desmembrada  do  Sítio  Santo  Antonio,  localizado  no  Bairro  da  Graminha,  deste  município,  que               
assim  se  descreve:  “inicia  no  vértice  3A,  assinalado  em  planta  anexa  como  segue;  do  vértice  3A,                  
segue  até  o  vértice  4  no  rumo  de  33º54’14”  SW,  na  extensão  101,800  metros;  do  vértice  4  segue                    
até  o  vértice  5  no  rumo  de  39º26’51”  NW,  na  extensão  de  179,790  metros;  do  vértice  5  segue  até                     
o  vértice  5A,  no  rumo  39º44’17”  NW  na  extensão  de  53,710  metros;  do  vértice  5A  segue  até  o                    
vértice  5B,  no  rumo  de  50º15’43”  NE,  na  extensão  de  93,820  metros;  do  vértice  5B,  segue  até  o                    
vértice  5C,  no  rumo  de  39º44’17”  SE,  na  extensão  de  53,950  metros;  finalmente  do  vértice  5C,                  
segue  até  o  vértice  3A,  início  da  descrição,  no  rumo  de  39º26’51”  SE,  na  extensão  de  140,519                   
metros,  fechando  assim  o  polígono;  sendo  que  do  vértice  3A  ao  4,  limita-se  por  cerca,                 
confrontando  com  estrada  Municipal  Lim-020;  do  vértice  4  ao  5A,  limita-se  por  cerca,  confrontando                
com  sucessores  de  João  Deon;  do  vértice  5A  ao  3A,  confrontando  com  a  Gleba  A,  remanescente                  
de  propriedade  dos  vendedores  (Maria  de  Fátima  Spolau  Brandão  e  outros).   MATRÍCULA:  41.746,               
do  2º  CRI  de  Limeira/SP.  CONTRIBUINTE:  4006-004-000.  INCRA  Nº  624.110.012.696-5  (área             
maior).   
  

Ônus :  Consta  na  Av.3,  de  23/05/2017,  da  matrícula,   PENHORA ,  oriunda  do  processo  nº               
0161600-51.2007.5.15.0128,  em  trâmite  perante  a  2ª  Vara  do  Trabalho  de  Limeira/SP.  Consta  na               
Av.4,  de  24/05/2017,  da  matrícula,   INDISPONIBILIDADE ,  em  virtude  da  penhora  objeto  da  Av.03.               
Consta  na  Av.5,  de  18/08/2017,  da  matrícula,   PENHORA ,  oriunda  do  processo  nº              
0008040-77.2010.8.26.0597,   em   trâmite   perante   a   2ª   Vara   Cível   de   Sertãozinho/SP.   
  

AVALIAÇÃO  DO  IMÓVEL:  R$  5.910.000,00  (cinco  milhões  e  novecentos  e  dez  mil  reais),  em                
maio   de   2018.   
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II.   DO   LEILÃO   
  

O  leilão  será  conduzido  pelos  Leiloeiros  Alfio  Carlos  Affonso  Zalli  Neto,  JUCESP  1066  e  Erick                 
Soares  Hammoud  Teles,  JUCESP  1167,  realizado  exclusivamente  de  forma  eletrônica  por  meio  do               
portal    www.tezaleiloes.com.br .     
  
  

III.   VALOR   DE   VENDA   
  

O  valor  mínimo  para  a  venda  do  bem  será  de  100%  (cem  por  cento)  e  80%  (oitenta  por  cento)                     
respectivamente   no   1º   e   2º   leilão.   
  
  

IV.   PAGAMENTO   
  

O  pagamento  deverá  ser  efetuado  à  vista,  por  meio  de  depósito  judicial,  em  até  24h  (vinte  e                   
quatro  horas)  após  o  término  do  leilão.  Eventuais  propostas  de  parcelamento  (Art.  895,  do  CPC)  e                  
lances  oferecidos  nos  moldes  do  Art.  892  e  ss,  do  CPC,  ficarão  sujeitos  à  análise  do  Juízo  e  das                     
partes.   
  
  

V.   COMISSÃO   
  

A  comissão  de  venda  corresponde  à  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  da  arrematação.  A  comissão                  
devida  não  está  incluída  no  valor  do  lance  e  não  será  devolvida  ao  arrematante  em  nenhuma                  
hipótese,   salvo   se   a   arrematação   for   desfeita   por   determinação   judicial.   
  
  

VI.   PAGAMENTO   DA   COMISSÃO   
  

O  pagamento  da  comissão  pelo  leilão  deverá  ser  realizado  em  até  24h  (vinte  e  quatro  horas)  do                   
término  do  leilão,  mediante  BOLETO(S)  BANCÁRIO(S)  em  favor  dos  leiloeiros  da  TEZA,  que               
serão   enviados   ao   arrematante   no   endereço   de   e-mail   vinculado   ao   respectivo   cadastro.   
  
  

VII.   VISITAÇÃO   
  

O  interessado  que  desejar  visitar  os  bens  deverá  se  cadastrar  previamente  no  site               
www.tezaleiloes.com.br  e  formalizar  o  interesse  no  e-mail   contato@tezaleiloes.com.br  para           
agendamento,   ficando   sujeito   à   disponibilidade.   
  
  

VIII.   ÔNUS   
  

Os  bens  serão  vendidos  no  estado  de  conservação  em  que  se  encontram,  sem  garantia,                
constituindo  ônus  do  interessado  verificar  suas  condições,  antes  das  datas  designadas  para  as               
alienações  judiciais  eletrônicas,  servindo  os  memoriais  descritivos  somente  como  referência,            
podendo  apresentar  alguma  diferença  com  o  levantamento  de  campo.  O  objeto  da  alienação               
estará  livre  de  qualquer  ônus  e  não  haverá  sucessão  do  arrematante  nas  obrigações  da                
Recuperanda,  de  qualquer  natureza,  incluídas,  mas  não  exclusivamente,  as  de  natureza             
ambiental,  regulatória,  administrativa,  penal,  anticorrupção,  tributária  e  trabalhista  (Leis  n°s            
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11.101/05  e  14.112/2020,  bem  como  o  art.  130,  parágrafo  único,  CTN).  De  acordo  com  a  consulta                  
pública,  constam  débitos  de  IPTU  no  valor  de  R$  13.795,72  (treze  mil,  setecentos  e  noventa  e                  
cinco  reais  e  setenta  e  dois  centavos),  cujo  pagamento  não  será  de  responsabilidade  do                
Arrematante.  As  despesas  com  a  transferência  do  domínio/propriedade,  Imposto  Predial  e             
Territorial  Urbano  –  IPTU  ou  outros  impostos,  taxas  e  demais  encargos  incidentes  sobre  o  imóvel                 
com  fato  gerador  a  partir  da  data  da  arrematação,  serão  de  exclusiva  responsabilidade  do                
arrematante.  O  arrematante  poderá  providenciar  a  averbação  do  Auto  de  Arrematação  na(s)              
matrícula(s)  do  bem  arrematado,  como  forma  de  compromisso  e  garantia,  até  que  seja  expedida  a                 
devida   Carta   de   Arrematação.   

  
  

IX.   ARREMATAÇÃO   
  

Caso  o  arrematante  desista  do  seu  lance,  não  realize  o  pagamento,  ou  seja,  desqualificado  por                 
decisão   judicial,   será   convocado   o   licitante   que   ofereceu   a   maior   oferta   subsequente.   
  

Ficam  intimados  deste  edital  os  representantes  legais  da  Recuperanda,  nas  pessoas  dos  seus               
representantes  legais,  o  Administrador  Judicial,  credores,  Ministério  Público  e  a  quem  mais  possa               
interessar.   
  

Limeira,   28   de   Julho   de   2021.   
  
  
  

GUILHERME   SALVATTO   WHITAKER   
Juiz   de   Direito   
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