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VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE INDAIATUBA - SP 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

do executado MIRANTT EQUIPAMENTOS EIRELI ME (CNPJ/MF 16.914.354/0001-81) e seu representante 

MARCELO BERGAMO TRINCA (CPF/MF 389.144.648-90), ESPÓLIO DE ANTÔNIO TRINCA representado por seus 

herdeiros CLÁUDIA DUARTE TRINCA (CPF/MF 328.202.398-70), ANTONIO JORGE TRINCA (CPF/MF 046.131.678-

17) , SERGIO LUIZ TRINCA (CPF/MF 967.634.858-91), RITA DE CÁSSIA TRINCA PASSOS (CPF/MF 074.570.288-03) 

E JOSE TRINCA (CPF/MF 108.085.448-70): 

  

O MM. Juiz de Direito Fábio Luís Castaldello, da Vara do Juizado Especial Cível do Foro da Comarca de Indaiatuba/SP, 

na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por 

este Juízo, processam-se os autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por ANTÔNIO LUIZ LEGÁRIO contra 

MIRANTT EQUIPAMENTOS EIRELI ME - Processo nº 1006617-06.2014.8.26.0248 que foi designada a venda do bem 

descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 03 de outubro de 2016, às 13h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 06 de outubro de 

2016, às 13h30min e se encerrará em 26 de outubro de 2016, às 13h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro 

Oficial Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 

desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 

executado nos casos de acordo e remição, no montante de 5% (cinco por cento) sobre o valor acordado, nos termos da 

decisão de fls. 226 dos autos e conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.      
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um sitio designado pelo n° 13 do loteamento denominado Sitio de Recreio Colina, Indaiatuba/SP, dentro das 

seguintes medidas e confrontações: segue de um marco de pedra locado junto ao caminho vicinal e segue em divisa 

com o Sítio de nº 14, direção nº 88º 35' E, distância de 118,00m, sendo este lugar assinalado por um marco de pedra, 

segue à direita pelo caminho vicinal 33,50m encontrando o marco divisório do sítio nº 12, segue à direita em divisa com o 

sítio nº 12, até encontrar o marca de pedra locado junto ao caminho vicinal, a distância de 104,00m, direção S 61º 30" W 

segue à direita pelo caminho, até encontrar o marco de pedra, ponto inicial, distância esta de 89,00m com a área total de 

6.649,37 metros quadrados, objeto da natricula 8.651 do CRI de Indaiatuba Matricula atualizada: Consta na Av. 04 a 

penhora exequenda. Consta no laudo de avaliação que sobre referidas terras encontra-se edificada uma chácara 

residencial, situada na Rua Maria José Soares, 137 frenter e 142 fundos, denominada Sitio do Recreio Colinas, 

Indaiatuba-SP. É composta por casa principal, casa de caseiro, casa de hospedes, edícula com área de lazer e 

churrasqueira, cocheira para animais, passarinheiros, estabulo para animais, parque infantil, dois cômodos utilizados 

como deposito e outras pequenas edificações. A chacara é toda cercada parte com alambrados em alvenaria, 

alambrados de arame de aço, cerva viva e cerca de arames farpados bem como consta que a chácara é toda arborizada, 

com arvores naturais e frutíferas. A área total edificada é de 510,05 metros quadrados. Cadastro Municipal: 5021.0130.0-

7. Valor da Avaliação: R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais), em junho/2016. Débitos de IPTU: Eventuais débitos 

tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 

130, do Código Tributário Nacional. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel 

serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da 

ação: R$ 202.826,75 em agosto/2016, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual 

responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta 

ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Fábio Luís Castaldello  

Juíz de Direito 
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