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502480 - Edital - Leilão Eletrônico - NOVO CPC

EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOSE INTIMAÇÃO DO REQUERIDOProcesso Físico nº: 0022271-57.2004.8.26.0068/01Classe: Assunto: Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / AtualizaçãoExequente: Associação Fazenda Tamboré ResidencialExecutado: Shirlei Garcia Cipulo EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DO RÉU SHIRLEI GARCIA CIPULO, expedido nos autos da ação de Cumprimento de sentença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização movida por ASSOCIAÇÃO FAZENDA TAMBORÉ RESIDENCIAL em face de SHIRLEI GARCIA CIPULO, PROCESSO Nº 0022271-57.2004.8.26.0068/01O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). DANIELA NUDELIMAN GUIGUET LEAL, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo, processam-se os Autos do Cumprimento de Sentença, ajuizada por Associação Fazenda Tamboré Residencial (CNPJ: 56.348.691/0001-73) – em face de Shirlei Garcia Cipulo (CPF: 852.205.588-20) – Processo nº 0022271-57.2004.8.26.0068 e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir:DO IMÓVEL – O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se encontra. As regras e condições, bem como as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado estão disponíveis no portal Gestor Mais Leilão, www.maisleilao.com.br. DA VISITAÇÃO – As visitas deverão ser agendadas via e-mail, contato@maisleilao.com.br ou por telefone (11) 2626-5561. DA PRAÇA – A praça será realizada na modalidade On-line, por MEIO ELETRÔNICO, através do portal Gestor www.maisleilao.com.br. A 1ª Praça terá início no dia 24/03/2022 às 08:00 hrs. e se encerrará no dia 24/03/2022 ás 17:00 hrs.  Em não havendo lance superior ou igual ao valor da avaliação na data indicada para o 01º Certame, este seguir-se-á sem interrupção a 2ª Praça, que se estenderá por no mínimo vinte dias e terá início no dia 24/03/2022 ás 17:01 hrs., e se encerrará em 12/04/2022 às 11:00 hrs.DO CONDUTOR DA PRAÇA – A praça será conduzida pelo leiloeiro Oficial Sr. Frederico Alberto Severino Frazão, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 692, único responsável legal pelo Leilão e pelos termos deste edital.DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO IMÓVEL  Na 2ª Praça, o valor mínimo para a venda 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE BARUERIFORO DE BARUERI2ª VARA CÍVELRua Dr. Celso Luiz Limongi, nº 84, ., Vila Porto - CEP 06414-140, Fone: 4635-5233, Barueri-SP - E-mail: barueri2cv@tjsp.jus.brHorário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00mindo imóvel corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação, não sendo aceito lance de valor vil, ficando o executado intimado pelo presente edital das designações supra, caso não seja localizado para a intimação nos termos da Lei.DOS LANCES – Os lances deverão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.maisleilao.com.br, após o devido cadastro do interessado. DOS DÉBITOS – O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais, tributários e condominiais existentes até a data da arrematação, os quais serão sub-rogados no preço da arrematação. Eventuais débitos tributários, fiscais e condominiais que não sejam sub-rogados no preço da arrematação ficarão a cargo da arrematante, que deverá tomar as cautelas que entender convenientes. De acordo com o Art. 1499, VI do Código Civil, a hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido pelo arrematante ao credor hipotecário. Também correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem desocupação e quaisquer outros custos provenientes de sua aquisição (CSM nº 1625/2009, Art. 24) além da apuração de todos e quaisquer ônus que recaiam sobre o bem antes de sua participação nas praças. Eventuais débitos remanescentes decorrentes das taxas de manutenção condominiais do imóvel ficarão a cargo do arrematante, caso o valor depositado da arrematação não seja suficiente para a devida quitação.DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24 horas (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. Ao ofertar o lance o licitante estará sujeito aos termos do Art. 358 do Código Penal, além dos Arts. 186 e 927 do Código Civil. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta por escrito, nas condições estabelecidas no Art. 895 do CPC.DA COMISSÃO -  A comissão de 5% do leiloeiro não está incluída no valor do lance e não fará parte da eventual proposta de parcelamento, devendo esta ser paga diretamente ao mesmo no prazo de até 24 horas. Ocorrendo a desistência ou cancelamento da arrematação por iniciativa própria, caso ocorram, serão devidamente analisados pelo Juiz da causa.RELAÇÃO DO IMÓVEL: O domínio útil do imóvel localizado no Lote 45-Quadra 48 do loteamento denominado "Fazenda Tamboré Residencial" objeto da matrícula nº 48254 do cartório de registro de imóveis de Barueri. Descrição conforme matrícula (Av.01): O domínio útil, por aforamento da União de um terreno urbano, sem benfeitorias, designado lote nº 45, da quadra nº 48, do loteamento denominado " Fazenda Tamboré Residencial", localizado em parte do quinhão 05 do Sítio ou Fazenda Tamboré, no distrito de Aldeia, município e comarca de Barueri, Estado de São Paulo, que assim se descreve: A descrição inicia-se num ponto, situado no alinhamento dos imóveis da Avenida Andradina, distante 861,52 metros do ponto de intersecção do alinhamento da Avenida Andradina, com a Alameda Ourinhos,  medidos pelo alinhamento dos imóveis da Avenida Andradina; desse ponto segue confrontando com o lote 44 da mesma quadra, numa distância de 67,06 metros, dai deflete a direita e segue confrontando com o sistema de lazer numa distância de 30,93 metros; dai deflete a direita e segue confrontando com o lote 46 da mesma quadra numa distância de 54,32 metros; dai deflete a direita e segue pelo alinhamento dos imóveis de Avenida Andradina numa distância de 28,00 metros, até o ponto onde teve início esta descrição encerrando uma área total de 1,719,98m².
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULOCOMARCA DE BARUERIFORO DE BARUERI2ª VARA CÍVELRua Dr. Celso Luiz Limongi, nº 84, ., Vila Porto - CEP 06414-140, Fone: 4635-5233, Barueri-SP - E-mail: barueri2cv@tjsp.jus.brHorário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00minObs.1: Imóvel penhorado em outros processos judiciais conforme R.09, Av.10 e Av.12. De acordo com a Av.13 da mesma matricula consta a indisponibilidade de bens da executada.Obs.2: Consta penhora no rosto dos autos expedida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri dos autos 0029500-14.2000.5.02.0202 (fls. 650/653). Consta penhora no rosto dos autos expedida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri dos autos 0220400-85.1999.5.02.0202 (fls. 1067/1090). Consta penhora no rosto dos autos expedida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Barueri dos autos 0220300-33.1999.5.02.0202 (fls. 1091).Obs.3: Obs.3: Conforme pesquisa junto ao site da Prefeitura de Barueri constam débitos de IPTU no valo de R$ 73.672,21, atualizada até 15/12/2021.Obs.4: Conforme consulta ao site http://www.patrimoniodetodos.gov.br/#/conteudo/34 através do RIP 6213.0002845-96, consta dívida sobre o imóvel no importe de R$ 13.025,28 até 15/12/2021.Matrícula sob nº 48.254 do CRI de Barueri/SPContribuinte nº 24454.62.690142.00.000.1 Local do Bem: Avenida Andradina, 526, Lote 45, Quadra 48, Barueri/SP CEP 06458-070Não constam causas ou recursos pendentes de julgamentos.Débitos da presente ação no importe de Débitos da presente ação no importe de R$ 1.591,811.86 (um milhão e quinhentos e noventa e um mil e oitocentos e onze reais e oitenta e seis centavos) atualizado até 12/2021.Valor da Avaliação: R$ 478.273,87 (quatrocentos e setenta e oito mil e duzentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos) em 12/2021, que será atualizada até a data da alienação conforme Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo.A publicação deste edital será realizada com fulcro no Artigo 887, §2º da Lei nº 13.105/15 (“NOVO CPC”) e supre eventual insucesso nas notificações das partes e respectivos patronos. 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 Barueri, aos 24 de janeiro de 2022. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA


