3ª Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé/SP
3º Oficio Cível
Edital de 1ª e 2ª Praça de bens imóveis e para intimação
dos executados EDIO DE ALEGAR POLLI, RG. 3.095.197, CPF.
041.428.948-49, e sua esposa ELVIRA GOUVEIA POLLI, RG.
2.895.930, CPF. 052.635.688-49, bem como Eventuais Credores
Hipotecários e Terceiros Interessados. O Dr. Luis Fernando
Nardelli, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Foro
Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, na forma da
lei, etc...
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1ª e 2ª Praça dos
bens Imóveis, virem ou dele conhecimento tiverem e
interessar possam que, por esse r. Juízo processam-se os
autos da ação de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada
por REMAZA SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO
LTDA contra EDIO DE ALEGAR POLLI E SUA ESPOSA ELVIRA
GOUVEIA POLLI, Processo n° 0337105-27.1994.8.26.0008, tendo
sido designada a venda dos bens abaixo descritos, de acordo
com as regras expostas a seguir: Os imóveis serão vendidos
nos estados em que se encontram e a praça será realizada
por meio eletrônico, com fulcro no artigo 689-A do Código
de Processo Civil e regulamentado pelo Provimento CSM
1625/2009 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
através do portal www.stiloleiloes.com.br. A 1ª Praça terá
início no dia 01 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. Em
primeira praça deverá o lance ser superior ao valor da
avaliação. Em segunda praça, se for os lances inferiores
aos
valores
das
avaliações,
ficarão
submetidos
e
condicionados à posterior homologação pelo MM. Juiz
responsável, sendo que o valor mínimo para a venda dos bens
correspondera acima de 60% dos valores das avaliações
judicial, que serão atualizadas até a data da alienação
judicial, não sendo aceito em hipótese alguma lance vil, de
acordo com o artigo 692 do CPC. Os Leilões serão conduzidos
pelos Leiloeiros Públicos Oficiais Srs° Gustavo Cristiano
Samuel dos Reis e Dorca Pereira dos Reis, matriculados na
Junta Comercial do Estado de São Paulo - Jucesp sob os n°s
790 e 849 respectivamente. Os lances poderão ser ofertados
pela lnternet, através do site www.stiloleiloes.com.br Gestor Oficial. Correrão por conta do arrematante todas as
providências necessárias para a imissão na posse dos
imóveis,
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. O arrematante
deverá efetuar o pagamento do preço dos bens arrematados,
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 Stilo Leilões Gestor Judicial, 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:
Uma casa e seu respectivo terreno situados à Rua Pretoria
nºs 335 e 341, lote 12 da quadra 16, da Vila Formosa,
medindo 15,00m de frente, idêntica largura nos fundos, por
75,50m da frente aos fundos, do lado direito e 74,80m do
lado
esquerdo,
encerrando
a
área
de
1.126,00m2,
confrontando do lado direito com Pasqualino Amante e do
esquerdo com Luiz Acquefreda, e nos fundos com os prédios
550, 556, 564 da Rua Guaxupé, objeto da matricula nº 38.581
do 9º CRI/SP; Consta conforme fls. 924 dos autos, que a
casa situada na Rua Pretória nº 341, faz parte do terreno
penhorado (fls.16 dos autos). Sobre este mesmo terreno há
mais três casas cujas avaliações foram realizadas em
separado; Imóvel “A” – Rua Pretória, nº 341, Vila Formosa;
Avaliação:
R$1.929.526,70;
Imóvel
“B”,
Rua
Tenente
Marcilio, altura nº 23, Casa 01, Vila Formosa; Avaliação:
R$229.336,52; Imóvel “C” – Rua Tenente Marcilio, altura do
nº 23, casa 02, Vila Formosa; Avaliação: R$232.215,75;
Imóvel “D” – Rua Tenente Marcilio, altura do nº 23, casa
03, Vila Formosa; Avaliação: R$224.998,01; TOTAL DAS
AVALIAÇÕES: R$2.616.076,90 (maio/2013); valores que serão
atualizados até a data da alienação conforme tabela de
atualização monetária do TJ/SP; Consta débito de IPTU no
valor de R$ 380.910,76. Adjudicação - Na hipótese de
adjudicação
dos
bens
pelo
exeqüente,
este
ficará
responsável pelo pagamento da comissão devida 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 executada 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, Srº Gustavo Reis,
localizado na Rua Amaro Cavaleiro, nº 400, Suíte 2620,

Centro, Capital – SP, ou ainda, pelo telefone (11) 31011888 e email: atendimento@stiloleiloes.com.br. A publicação
deste Edital supre eventual insucesso nas notificações
pessoais dos executados, e dos respectivos patronos,
ficando
o
EXECUTADO,
bem
como
sua
esposa,
os
coproprietários e os credores, INTIMADOS das designações
supra através da Publicação deste Edital. Dos autos, consta
recurso, agravo de instrumento no. 207154344.2014.8.26.0000
pendente de julgamento. Será o presente Edital, por
extrato, afixado e publicado, na forma da Lei.
Eu,__________________________, escrevente, conferi

Eu,__________________________,
Escrivã
Subscrevi
Aparecida Silva de O. Ferreira

Luis Fernando Nardelli
Juiz de Direito

–

Diretora,

