
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
COMARCA DE MOCOCA 
FORO DE MOCOCA – SEF - SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS 
Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Cohab I CEP: 13732-700 – Mococa/SP 
Telefone: (19) 3665-1113 - E-mail: mococasef@tjsp.jus.br 
 

Processo n.:    0523721-33.2008.8.26.0360 - Execução Fiscal - IPTU 

 

Exequentes: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA, CNPJ n. 44.765.928/0001-01, na pessoa do seu 

representante legal. 

  

Executados: DURTE DELENA, CPF n. 096.723.508-13, e seu cônjuge REGIANE DE FREITAS PINTO DELENA, 

CPF n. 154.943.878-60. 

 

Interessados: GABRIEL PINTO DELENA, CPF n. 394.366.928-97, e seu cônjuge, se casado for; CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL, CNPJ n. 00.360.305/0001-04. 

 

O Doutor DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR, Exmo. Juiz de Direito do SEF - Setor De Execuções Fiscais da Comarca 

de Mococa do Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, 

que será realizado leilão público pelo portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: www.leje.com.br. A alienação é regida pelas 

normas do Código de Processo Civil, e demais legislações aplicáveis. 

 

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

DATA:  Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 19/03/2020:  

 

1º LEILÃO: Às 14:20h - VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) (poderá ser atualizada à 

época da realização do leilão). 

 

2º LEILÃO: Às 15:20h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). 

 

BEM: UMA CASA DE MORADIA, CONTENDO 138,36 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA, A QUAL RECEBEU O N.° 43 DA RUA 

IVONE PEREIRA ROTTA, conforme AV.4/12.964, edificada sobre um lote de terreno sob o n. “15” da quadra “67” do 

loteamento denominado “CHÁCARA SÃO DOMINGOS” desta cidade, com frente para a RUA IVONE PEREIRA ROTTA, lado 

ímpar, onde mede 10,00 metros; nos fundos mede 10,00 metros e confronta com o lote n. 01; com 30,00 metros da frente 

aos fundos, de ambos os lados, confrontando de um lado com o lote n. 14; em de outro lado com o lote n. 16, forma regular, 

todos da mesma quadra, encerrando a área de 300,00 m.², conforme melhor descrito na Matrícula n. 12.964 do Cartório de 

Registro de Imóveis de Mococa/SP. CADASTRO MUNICIPAL: 8352 [01.02.139.0206.001.001]. 

 

DEPOSITÁRIO FIEL: Gabriel Pinto Delena, CPF n. 394.366.928-97.  

 

LOCALIZAÇÃO: Rua Ivone Pereira Rotta, 43, Mococa/SP, CEP 13732-640. 

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), em julho de 2019, conforme fls. 73. 

 

ÔNUS: Na R.3 consta HIPOTECA em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Na AV.6 consta PENHORA referente ao 

processo n. 0523721-33.2008.8.26.0360.  

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL ATUALIZADO: R$ 8.930,08 (oito mil novecentos e trinta reais e oito centavos), 

conforme planilha de fls. 66. 

 

SUGESTÃO: Recomenda-se que o interessado certifique as condições do bem, antes das datas designadas para a 

alienação, bem como pesquisar junto aos órgãos competentes eventuais débitos relativos ao bem leiloado. 

mailto:mococasef@tjsp.jus.br
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=A0Z08B83T0000&processo.foro=360&processo.numero=0523721-33.2008.8.26.0360&uuidCaptcha=sajcaptcha_dc5cf928bb4d455e8a81c82365443cc1
http://www.leje.com.br/


  
 

 

DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS: Nos termos do art. 1.322, CC quando a coisa for indivisível e os 

consortes não quiserem adjudica-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado, preferindo-se, na 

venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias 

mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.  

 

QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-se de bem indivisível, este será leiloado em sua 

integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação 

(art. 843-CPC). 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O leilão eletrônico será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE 

OLIVEIRA, através do portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, site www.leje.com.br. Os interessados poderão tirar suas 

dúvidas no escritório do Leiloeiro, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Edifício West Point, Alphaville, 

Barueri/SP, CEP 06454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. O Gestor dispõe auditório próprio para recepcionar 

os licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

DOS PAGAMENTOS: O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após 

o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, bem como a comissão do 

leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou 

transferência bancária, que será enviado por e-mail para o licitante que deverá encaminhar o comprovante para a equipe do 

gestor.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (satisfação do crédito, parcelamento, acordo, 

entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento) a qual será suportada pelo(s) executado(s). 

 

DA PROPOSTA: Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 

para o e-mail: contato@leje.com.br (art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (art. 895, § 6º, 

CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, CPC). 

 

DA FALTA DE PAGAMENTO: O não pagamento do preço do bem arrematado e da comissão do Leiloeiro Oficial, no prazo 

aqui estipulado, configurará desistência ou arrependimento por parte do arrematante, ficando este impedido de participar de 

novos leilões judiciais (art. 897, CPC), bem como obrigado a pagar o valor da comissão devida ao Leiloeiro, conforme 

estabelecido em edital. 

 

O Leiloeiro Oficial poderá emitir título de crédito para a cobrança da sua comissão, encaminhando-o a protesto, por falta de 

pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no art. 39, do Dec. 21.981/32. 

 

DA ARREMATAÇÃO: Assinado o auto de arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 

acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos. (art. 903, CPC). Para expedição da 

respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do ITBI, a teor do § 2º, do art. 901, CPC. 

 

CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 889, I a VIII e parágrafo único, do CPC, 

ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, não podendo alegar desconhecimento uma 

vez que este edital está publicado no portal eletrônico do Gestor www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do 

CPC. 

 

Mococa/SP, 10 de janeiro de 2020. 

 

 

DR. DJALMA MOREIRA GOMES JUNIOR 

Juiz de Direito do SEF - Setor De Execuções Fiscais da Comarca de Mococa do Estado de São Paulo 
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