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05ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP 

 

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

dos executados AUTO POSTO MANTOVA LTDA (CNPJ/MF: 13.708.299/0001-85), BENJAMIN BERTON (CPF/MF: 

027.219.968-00), ZILDA ANGELA CAMPEZZI BERTON (CPF/MF: 021.398.828-30), ELZA MORIANI BERTON (CPF/MF: 

021.398.758-93), DANIELLA CIDRO IVANOV TAVARES (CPF/MF: 251.292.138-74) e ALEXANDRE MASSOLA 

TAVARES (CPF/MF: 151.621.138-32), bem como dos credores hipotecários IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A 

(CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) e AM/PM COMESTÍVEIS LTDA (CNPJ/MF: 40.299.810/0001-05): 

 

O MM. Juiz de Direito Marcos Roberto de Souza Bernicchi, da 05ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/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  IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) contra AUTO POSTO MANTOVA LTDA (CNPJ/MF: 13.708.299/0001-

85), BENJAMIN BERTON (CPF/MF: 027.219.968-00), ZILDA ANGELA CAMPEZZI BERTON (CPF/MF: 021.398.828-30), 

ELZA MORIANI BERTON (CPF/MF: 021.398.758-93), DANIELLA CIDRO IVANOV TAVARES (CPF/MF: 251.292.138-

74) e ALEXANDRE MASSOLA TAVARES (CPF/MF: 151.621.138-32) - Processo nº 1036829-95.2016.8.26.0100 que foi 

designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 05 de outubro de 2018, às 14h00min. 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 10 de outubro de 

2018, às 14h00min e se encerrará em 09 de novembro de 2018, às 14h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

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

 

O interessando em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 

por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 

valor de avaliação atualizado ou 80% do valor da avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos 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 http://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, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

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

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

IMÓVEIS: 1) Um prédio e seu respectivo TERRENO, situado à Rua Dr. João Batista de Lacerda, 242, no 10º subdistrito – 

BELENZINHO, medindo o terreno 6m de frente para a referida rua, por 30m, da frente aos fundos, confinando de um lado 
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com propriedade de João Rios, de outro com Carvalho e Mello e pelos fundos com Filangeiro Agosto. Cadastro Municipal 

nº 029.078.0042-6. Imóvel devidamente matriculado sob nº 21.703 do 7º CRI de São Paulo – SP. Matrícula Atualizada: 

Av.04. Consta que em razão de reforma ocorrida no terreno, este teve o aumento de 19,82m², de área, onde foi construído 

um PRÉDIO para uso comercial, sob os nºs 242 e 244, da mesma rua, com área construída de 202,34m². R.10.Consta 

que o imóvel foi hipotecado em favor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) e 

para AM/PM COMESTÍVEIS LTDA (CNPJ/MF: 40.299.810/0001-05) pelo valor de R$ 479.571,00. Av.11. Consta 

averbação premonitória referente a ação movida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 

33.337.122/0001-27) processo nº 1036825-58.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 32ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca de São Paulo para a garantia de dívida no valor de R$ 244.698,93. Av.12. Consta averbação premonitória 

referente a ação movida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) processo nº 

1040834-63.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 33ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para a garantia 

de dívida no valor de R$ 37.866,45. Av.14. Consta averbação premonitória referente a ação movida por IPIRANGA 

PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) processo nº 1040876-15.2016.8.26.0100 em trâmite 

perante a 22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para a garantia de dívida no valor de R$ 98.341,74. 

Valor de Avaliação: R$ 854.453,70 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta 

centavos) atualizados até agosto de 2018, pela Tabela Prática do TJSP. Débitos Fiscais: Em consulta ao Portal da 

Prefeitura Municipal de São Paulo, foi possível verificar a existência de débitos em aberto no valor de R$ 1.325,28 (um mil, 

trezentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) em agosto de 2018. 

 

2) Uma casa e seu respectivo terreno, situados à Rua das Ipomeas, 316, na Vila Bela, no 26º subdistrito Vila Prudente, 

medindo 10m de frente, por 48m da frente aos fundos, confrontando de ambos os lados e fundos com Antonia Heinsfurter 

e outro. Cadastro Municipal nº 051.047.0026-7. Imóvel devidamente matriculado sob nº 103.196 do 06º CRI de São Paulo-

SP. Matrícula Atualizada: R.5.Consta que o imóvel foi hipotecado em favor de IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO 

S/A (CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) e para AM/PM COMESTÍVEIS LTDA (CNPJ/MF: 40.299.810/0001-05) pelo valor de 

R$ 835.860,00. Av.06. Consta averbação premonitória referente a ação movida por IPIRANGA PRODUTOS DE 

PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) processo nº 1036825-58.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 32ª Vara 

Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para a garantia de dívida no valor de R$ 244.698,93. Av.07. Consta 

averbação premonitória referente a ação movida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 

33.337.122/0001-27) processo nº 1040834-63.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 33ª Vara Cível do Foro Central da 

Comarca de São Paulo para a garantia de dívida no valor de R$ 37.866,45. Av.10. Consta averbação premonitória referente 

a ação movida por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A (CNPJ/MF: 33.337.122/0001-27) processo nº 1040876-

15.2016.8.26.0100 em trâmite perante a 22ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo para a garantia de 

dívida no valor de R$ 98.341,74. Valor da Avaliação: R$ 1.119.702,50 (um milhão, cento e dezenove mil, setecentos e 

dois reais e cinquenta centavos), atualizado até agosto de 2018 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos Fiscais: Em 

consulta ao Portal da Prefeitura Municipal de São Paulo, foi possível verificar a existência de débitos em aberto no valor 

de R$ 1.503,24 (um mil, quinhentos e três reais e vinte e quatro centavos) em agosto de 2018. 

 

Débitos da ação: R$ 283.778,75 (duzentos e oitenta e três mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta e cinco 

centavos), em agosto de 2018, 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: - 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. O arrematante arcará com 

os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 
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130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter 

rem) conforme Art. 908 § 1º do Código de Processo Civil, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Marcos Roberto de Souza Bernicchi 

Juíz de Direito 

 

 


