
      
 

 

 

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL 
 

JOÃO ALEXANDRE PULICI, pessoa física, devidamente cadastrado no CPF nº 070.322.208-27 e RG 
nº 18.098.024-5 SSP/SP, divorciado, residente e domiciliado na Rua Lafaiete n. 2.032, apartamento 
23, nesta cidade de Ribeirão Preto - SP, aqui por diante denominado simplesmente COMITENTE, 
leva ao conhecimento dos interessados que, por intermédio do LEILOEIRO OFICIAL Marcos Roberto 
Torres Matricula 633 e da Empresa Gestora de Leilões Marcos Roberto Torres Leiloeiro ME CNPJ 
nº 28.508.126/0001-90, ambos com endereço a Rua Alice Além Saad, 855 Cj. 2305, Nova Ribeirânia, 
fará realizar LEILÃO PÚBLICO EXTRA-JUDICIAL para alienação dos bens imóveis, pela maior oferta, 
no estado de ocupação e conservação em que se encontra, regendo-se o presente leilão pelas 
disposições legais vigentes, em especial a Lei 4.591 de 16 de Dezembro de 1964 e Decreto Lei 
21.981 de outubro de 1932 e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

1- IMÓVEL: Um terreno situado nesta cidade, de forma irregular, constituído pelo lote n. 03 da 
quadra n. 02, do Parque Industrial Anhanguera, medindo 44,00 ms. De frente para a Rua “1”; 
41,00 ms. de largura no fundo, onde confronta com terrenos da Vila Abranges; 10,50 ms. da 
frente ao fundo, de outro lado, em linha inclinada, confrontando com Joaquim Mauro, com a 
área de 432,75 metros quadrados, distante 68,00 metros quadrados da Rua “10” situado do 
lado ímpar da numeração. O imóvel descrito localiza-se na Rua Athaulfo Alves, n. 561, bairro 
Parque Anhanguera Industrial, CEP: 14093-080, Município e Comarca de Ribeirão Preto – SP. 
Registrado sob a matrícula 7904 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto. 
 
OBS.: consta no terreno construção não averbada em matrícula com metragem aproximada 
de 250 metros quadrados, conforme parecer técnico de avaliação mercadológica realizado 
por corretor credenciado. 
 
Devedores Fiduciantes: Aniele Hanna Paulino, RG 48.821.795 SSP-SP e CPF 135.131.348-78, 
brasileira, solteira, residente e domiciliada na Rua Zilda de Souza Rizzi, n° 951, quadra 02, 
casa 23, Jardim Interlagos, CEP 14093-900, Município e Comarca de Ribeirão Preto – SP. 

 
2 - DO LOCAL E DATAS DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: Os Leilões serão realizados na Sede do Sr. 
Leiloeiro, situada no Centro Empresarial Castelo Branco, Rua Alice Além Saad, 855 Cj. 2305, Nova 
Ribeirânia, Ribeirão Preto/SP, nos dias 17 de FEVEREIRO de 2021 ÀS 13:00h, e não havendo licitante 
que ofereça preço maior ou igual ao lance mínimo estabelecido, será realizado o segundo leilão no 
dia 04 de MARÇO de 2021 ÀS 13:00h, no mesmo local. 
 
3 - DOS PREÇOS MÍNIMOS E LANCES: Os valores utilizados para 1° e 2° leilão serão calculados com 
base em contrato de instrumento particular de confissão de dívida com garantia de alienação 
fiduciária, conforme protocolo 28837, livro 1257- páginas 027/042 – 1º Translado, celebrado em 
01/12/2015.   
O lance mínimo para venda dos bens será divulgado nos 10 dias que antecederem aos leilões. Não 
havendo licitante por preço maior ou igual do primeiro leilão, dar-se a sequência ao segundo leilão. 
Serão aceitos lances via "internet online", pelos licitantes previamente cadastrados no "portal" do 



      
 

 

leiloeiro, www.3torresleiloes.com.br, sendo eles repassados imediatamente aos participantes 
presentes no leilão.  
 
O cadastro dos licitantes interessados em participar do leilão através da "internet", deverá ser feito 
no próprio "portal" www.3torresleiloes.com.br, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do 
horário marcado para a realização do leilão. 
 
Para os lances verbais eles deverão ser ofertados no momento do pregão pelos interessados ou 
seus procuradores, estes devidamente investidos por instrumento de mandato, com firma do 
outorgante reconhecida por tabelião. Será considerado lance vencedor aquele que resultar no 
maior valor acima do preço mínimo estipulado divulgado e apresentado no ato do leilão. 
 
4 - DOS PAGAMENTOS NO ATO DO PREGÃO E FORMAS DE PAGAMENTO: O licitante deverá 
concorrer dos lances cientes que os pagamentos serão à vista. O arrematante pagará, no pregão, o 
valor do lance vencedor seguido da comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o mesmo. O 
valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado e será pago à vista. Não 
ocorrerá devolução de comissão do leiloeiro, em caso de desistência do arrematante. Os 
pagamentos no ato far-se-ão em moeda nacional através de transferência de valores diretamente 
as contas indicadas pelo COMITENTE e LEILOEIRO e/ou por emissão de cheque, nos valores 
correspondentes. 
 
5 - DA ATA DO LEILÃO E HOMOLOGAÇÃO: Serão expedidas nos pregões as Atas dos Leilões 
contendo todos os dados dos leilões bem como demais acontecimentos relevantes ou ainda a não 
ocorrência de lances para os bens, se for o caso. A homologação do resultado do leilão é efetuada 
pelo Leiloeiro e é parte integrante das atas. 
No prazo de 24 horas após a realização do leilão final, o condomínio, por decisão unânime de 
Assembleia-Geral em condições de igualdade com terceiros, terá preferência na aquisição dos bens, 
caso em que serão adjudicados ao condomínio. 
 
6 - DA RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE: A iniciativa necessária à lavratura da escritura e 
todas as despesas, recolhimento do laudêmio incidente sobre a venda, quando houver, inclusive a 
obtenção de guias, declarações e documentos exigíveis, com o consequente pagamento, às suas 
expensas, de taxas, impostos, emolumentos, registros, etc. 
 
7 - DAS CONDIÇÕES E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS BENS: Não reconhecerá o COMITENTE 
qualquer reclamação de terceiros com quem venham os arrematantes a transacionar os imóveis 
objetos do leilão. 
 
8 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: A participação no presente leilão público implica, no momento em 
que o lance for considerado vencedor no pregão, na concordância e aceitação de todos os termos 
e condições deste "Edital de Leilão Público", bem como submissão às demais obrigações legais 
decorrentes. Os arrematantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
documentos apresentados. No caso de o arrematante desistir da arrematação ou não efetuar os 
pagamentos devidos, serão convocados para exercer o direito os demais lançadores, 
sucessivamente, na ordem decrescente e pelos seus respectivos lances, os quais serão consignados 
no auto de arrematação. O COMITENTE prestará aos interessados os esclarecimentos adicionais 
necessários ao perfeito entendimento das condições de venda, por meio do LEILOEIRO e/ou demais 



      
 

 

REPRESENTANTES. Outras informações sobre o leilão também podem ser obtidas no escritório do 
Leiloeiro. 
 
Pelo presente EDITAL ficam INTIMADOS, eventuais credores, senhorios diretos, usufrutuários, ou 
mesmo credores com garantia real ou c/ penhora anteriormente averbada, que não sejam de 
qualquer modo parte na referida Alienação Fiduciária, responsáveis tributários e coproprietários 
dos bens móveis ou imóveis dados em garantia, das datas e horários dos leilões públicos; assim 
como os devedores, caso não seja possível sua intimação pessoal.  
Ribeirão Preto, 18 de janeiro de 2021. 
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