33ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL JOÃO MENDES/SP
33º OFÍCIO CÍVEL

Edital de 1ª e 2ª Leilão Judicial do bem imóvel, nos termos
do art. 879, II do CPC, determino a alienação do(s) bem(s)
penhorado(s) e já avaliados por intermédio de Leilão
Público
a
ser
realizado,
simultaneamente,
por
meio
presencial
e
eletrônico
(www.stiloleiloes.com.br/www.gustavoreisleiloes.com.br)
(Rua Amaro Cavalheiro, nº 400, Suíte nº 2620, Pinheiros São Paulo – Capital). Os bens serão alienados no estado em
que se encontram, sem qualquer direito à garantia e para
intimação dos executado(s) e demais, BETEL DISTRIBUIDORA DE
PETRÓLEO LTDA – CNPJ Nº 01.935.628/0001-41, MANUEL ANTÔNIO
FERNANDES – CPF Nº 074.577.907-72, NATALIA DO NASCIMENTOS
FERNANDES – CPF Nº 890.407.167-49, OSWALDO ALEXANDRE
FERNANDES – CPF Nº 866.766.367-00, VALÉRIA DOMINGUES
FERNANDES – CPF Nº721.859.377-15, HORÁCIO ANTONIO FERNANDES
– CPF Nº 054.632.918-70, IVANA GOMES DUARTE – CPF Nº
805.946.627-53, demais interessados, JOSÉ AVELINO SODRE –
CPF Nº 860.035.937-68, LUZIA SOARES AVELINO – CPF Nº
486.074.607-49 , ETC...
O MM. DOUGLAS IECCO RAVACCI, Juiz de Direito da 33ª Vara
Cível do Central João Mendes/SP, expedido nos autos da ação
de PROCEDIMENRO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, requerida
por AVENTIS CROPSCIENCE BRASIL LTDA, Processo 005374603.2002.8.26.0100, tendo sido designada a venda do bem
abaixo descrito, de acordo com as regras expostas a seguir:
A 1ª Praça terá início no dia 02 de FEVEREIRO de 2.017, às
15:00 horas, e serão aceitos lances de interessados
previamente cadastrados no site www.stiloleiloes.com.br;
Não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação
em 1ª Praça, nos 03 (três) dias seguintes, seguir-se-á sem
interrupção a 2ª Praça, que se estenderá por no mínimo
vinte dias e se encerrará em 23 de FEVEREIRO de 2.017, às
15:00 horas. O(s) bem(ens) deverá(ão) ser ofertados, em
primeiro leilão, a partir do valor da avaliação indicado no
edital de leilão. Em segundo leilão, serão aceitos lances a
partir do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do
valor da avaliação (art. 891, parágrafo único do CPC e art.
13 do Prov. CSM n. 1625/2009). O Leiloeiro Público Oficial
receberá lances à vista e não havendo Licitante abrirá o
certame licitatório para o pagamento em parcelas, sendo
permitido o parcelamento mediante sinal à vista do valor
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
lance e o remanescente em até 30 (tinta) parcelas iguais,
mensais e sucessivas (art. 895, §4º do CPC), atualizadas
pela média do INPC+IGP-DI, atualização que deverá ocorrer
mensalmente, a partir da data da arrematação do bem em
leilão. No caso de atraso no pagamento de qualquer parcela,
incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da
parcela inadimplida e as parcelas vincendas (art. 895, §4º

do CPC). Para a realização do leilão, nomeio o Senhor
Gustavo Cristiano Samuel dos Reis, matriculado na Jucesp
sob o nº 790, através de Gustavo Reis Leilões - Leiloeiro
Público Oficial, com escritório profissional à Rua Amaro
Cavalheiro, nº 400, Suíte 2620, Pinheiros, São Paulo Capital , Telefone: 011 3101-1888, endereço eletrônico
juridico@gustavoreisleiloes.com.br,
site
www.stiloleiloes.com.br/www.gustavoreisleiloes.com.br
e
atendimento@gustavoreisleiloes.com.br. Correrão por conta
do arrematante todas as providências necessárias para a
imissão na posse do imóvel, bem como, as despesas com
transferências, incluindo taxas e emolumentos cartorários,
exceto débitos fiscais e tributários gerados pelo imóvel,
que sub-rogarão no preço da arrematação nos termos do
parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional, c/c § 1º do artigo 908 CPC. O arrematante deverá
efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de
até 24 horas após o encerramento do leilão/ciência da
liberação do lance condicional, através de guia de depósito
judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se
desfazer a arrematação. O arrematante deverá pagar ainda a
Gustavo Reis Leilões, no mesmo prazo, a título de comissão,
o valor correspondente a 5% sobre o preço de arrematação do
imóvel,
conforme
disposição
expressa
do
artigo
24,
parágrafo único do Decreto-Lei 21.981/32, através de
deposito bancário em nome de Gustavo Cristiano Samuel dos
Reis, conta corrente n° 69200-9, da Agencia 0296 da Caixa
Econômica Federal, não estando a referida comissão incluída
no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em
nenhuma hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por
determinação judicial ou por razões alheias a vontade do
arrematante e deduzida as despesas incorridas. Descrição do
bem objeto dos leilões:
1.
LOTE DE TERRENO Nº 06, DA QUADRA C, DA AVENIDA
PRESIDENTE KENNEDY, ANTIGA AV. RIO PETRÓPOLIS, DE FORMATO
IREGULAR, MEDINDO 52,00M DE FRENTE ; 53,40M DE FUNDOS;
34,00M DO LADO ESQUERDO E 9,00 EM CURVA DE CONCORDÂNCIA
FORMADA COM A RUA FRANCISCO MONTEIRO (ANTIGA ALZIRA FONSECA
– CONF. FLS. 482 DOS AUTOS),
À DIREITA, COM A ÁREA DE
980,00M2, CONFRONTANDO À ESQUERDA COM UM RAMAL (HOJE
INEXISTENTE) DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL E NOS FUNDOS –
ASSIM COMO NO LADO DIREITO, EM CURVA COM A MENCIONADA RUA
FRANCISCO MONTEIRO, SITUADO NO LOTEAMENTO JARDIM 1º DE MAIO
– BELFORD ROXO-RJ. CONSTA CONFORME FLS 748/463 DOS AUTOS,
NO REFERIDO TERRENO POSSUI EM EDIFICAÇÃO QUE SE TRADUZ COMO
UM GALPÃO AMPLO, MAS RUSTICO, EM MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO.
ONDE FUNCIONA UMA INDUSTRIA METARLÚRGICA (VFGV) NA CONDIÇÃO
DE LOCATÁRIA. ALÉM DA EDIFICAÇÃO MENCIONADA, ENCONTRAM-SE
INSTALADAS AS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL E RESPECTIVA GUARNIÇÃO,
PADRÃO DE COBERTURA, O QUE NÃO FOI CONSIDERADO NESTA
AVALIAÇÃO POR TRATAR-SE DE INERÊNCIAS DO FUNDO DE COMÉRCIO
QUE OPERA NO LOCAL. MATRÍCULA 1.797 DO 3º CRI DE BELFORD
ROXO-RJ.CONFORME
R.4(10/06/2010)
PENHORA
EXEQUENDA.
AVALIAÇÃO: R$ 370.000,00 PARA OUTUBRO/2.009 (CONFORME FLS.
482 DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. AVALIAÇÃO ATUALIZADA R$
592.482,72. IPTU R$ 16.319,60. Valores que serão atualizados

até a data da alienação conforme índices legais e tabela de
atualização monetária do TJ/SP. DÉBITO EXEQUENDO R$ 171.687,94.

Adjudicação - Na hipótese de adjudicação, após a publicação
do Edital dos bens pelo adjudicante este ficará responsável
pelo pagamento devido ao Leiloeiro Público Oficial, que
nesse caso será de 3% (três por cento). Remição da Execução
ou Acordo — Se o(s) executado(s), após a publicação do
Edital, pagar a dívida ou celebrar acordo antes de
adjudicado ou alienado o bem, deverá apresentar até a data
e hora designadas para o leilão, a guia comprobatória do
referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção
expressa quanto a remição da execução ou celebração do
acordo, sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo
integrado. Neste caso, deverá a executado(a)s pagar a
importância devida atualizada, acrescida de juros, custas
processuais, honorários advocatícios e a comissão devida ao
Leiloeiro Público Oficial de 5% (cinco por cento) sobre o
valor pago (dívida exeqüenda). Dúvidas e esclarecimentos
pessoalmente perante o Ofício Cível onde tramita a ação, ou
no escritório do Leiloeiro Público Oficial. A publicação
deste Edital supre eventual insucesso nas notificações
pessoais da executada, dos co-proprietário e demais
interessados e será realizada através da rede mundial de
computadores através do sítio eletrônico do Leiloeiro,
conforme o paragrafo 2º, do artigo 887, do CPC. Dos autos,
não consta recurso pendente de julgamento. Será o presente
Edital, por extrato, afixado e publicado, na forma da Lei.
Eu,_____________________________, escrevente, digitei.
Eu,_____________________________, Escrivão(ã) – Diretor(a),
Subscrevi.

__________________________________________________

DOUGLAS IECCO RAVACCI
JUIZ DE DIREITO

