
 

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP 
 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação da executada HATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.583.698/0001-90, bem como do depositário 
DOMINGOS HATA, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.083.838-53. O Dr. Luciano José Forster 
Junior, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Avaré/SP, na forma da lei, 
FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º Leilão do bem imóvel, virem ou dele 
conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo processam-se os autos do 
Cumprimento de Sentença ajuizada por ARROZAL 33 S/A em face de HATA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA - Processo nº 0012803-44.2010.8.26.0073 (Principal 0000784-
26.1998.8.26.0073), e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no 
estado em que se encontra, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada verificar suas 
condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. DA 
PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede mundial de computadores, no sítio 
do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do Código 
de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel a ser apregoado. DA 
VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br, 
cabendo ao responsável pela guarda autorizar o ingresso dos interessados. DO LEILÃO - O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º 
Leilão terá início no dia 12/11/2018 às 14:30h e se encerrará dia 21/11/2018 às 14:30h, onde 
somente serão aceitos lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual 
ou superior ao valor da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 
21/11/2018 às 14:31h e se encerrará no dia 12/12/2018 às 14:30h, onde serão aceitos lances 
com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO – 
O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, 
matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o nº 844. DO VALOR 
MÍNIMO DE VENDA DO BEM – No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem 
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada 
até a data da alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS – Eventuais ônus sobre o imóvel 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos 
que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.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). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre 
a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se 
deu a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 
por cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor 
judicial não está 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 à 
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 
24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que 
ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. A publicação deste edital supre 
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eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. RELAÇÃO DO BEM: 
MATRÍCULA Nº 9.937 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
AVARÉ/SP - IMÓVEL: Um Imóvel Urbano consistente de um terreno com a área de 17.159,00 
metros quadrados, localizado na Vila São Lourenço - Parque Industrial Jurumirim - Bairro Pinheiro 
Machado, neste município e comarca de Avaré contendo o terreno as seguintes divisas e 
confrontações: Inicia-se na confrontação com a propriedade de João Antonio Santos e a Rua 
Anápolis e segue ao longo desta percorrendo a distância de 179,50m, deste ponto deflete à 
esquerda e segue na confrontação com Rodolfo José Keller percorrendo a distancia de 50,00m, 
deste ponto deflete à esquerda e segue por uma distância de 47,00m na confrontação com a 
propriedade de Josefa Amicci Ferrante; deste ponto deflete à direita e segue na mesma 
confrontação por uma distância de 6,50m; daí deflete à esquerda e segue ainda na mesma 
confrontação por uma distância de 103,00m deste ponto segue em frente por mais 42,00m; agora 
na confrontação com a propriedade de Jorge Gonçalves Serodio; deste ponto deflete à esquerda 
e percorre a distância de 32,40m na confrontação com a propriedade de Alfredo Lourenço; deste 
ponto deflete à esquerda e segue na confrontação com a propriedade, de Francisco Rubio 
Carrasco por uma distância de 10,40m; daí deflete à direita e segue na mesma confrontação 
percorrendo a distância de 25,60m; deste ponto cruza a Rua Ouro Branco na extensão de 12,35m 
e segue por mais 40,00m na confrontação com a propriedade de Brás Antonio de Oliveira, deste 
ponto segue no mesmo alinhamento por uma distância de 38,50m na confrontação com a 
propriedade de João Antonio Santos até encontrar o ponto onde teve início a presente descrição, 
perfazendo a área de 17.159,00 metros quadrados. Consta na Av.4 desta matrícula que no 
imóvel matriculado sob nº 0425 do Lº 2 com 10.612,00 m2, constam benfeitorias seguintes: Um 
prédio de armazém para ensacados em 7,00m de pé direito e 2.700 m2 de área construída, em 
alvenaria com fundações em sapatas; piso cimentado, cobertura de telhas, de alumínio sobre 
estrutura em arcos, mais instalação elétrica de força e iluminação; Uma guarita para abrigar o 
braço da balança com 4,70 m2, de área construída e um poço em concreto armado, para 
balança, medindo 18,00 X 3,00m; Um prédio para vestiários, sanitários, e refeitórios em alvenaria, 
com 176,4 m2, de área construída; Um prédio para administração em alvenaria com 240,00 m2 
de área construída; Uma cisterna subterrânea com 15,00 litros de capacidade, construída em 
concreto armado; uma cerca de tela com 300 m de extensão, fixada em mourões de concreto; 
Uma cabine de medição e transformação construída de alvenaria. Totalizando as benfeitorias em 
3.689,39 m2. Consta na Av.8 desta matrícula a unificação dos imóveis matriculados sob nºs 
0425, 0810, 0811, 1.047, 1.372, 1.373, 1.839 e 1938 do Lº 2, constituindo hoje um só todo com a 
área total de 17.159,00. Consta na Av.9 desta matrícula que no terreno retro descrito e 
caracterizado consta a Edificação de um Armazém com 1.422,56m2 de área construída, com 
frente para a Avenida Anápolis. Consta na Av.12 desta matrícula que no terreno retro descrito e 
caracterizado consta a Edificação de um galpão para manutenção com 450,00m2 e pé direito de 
5,00m. Consta no R.23 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial (Processo 1.558/97), em trâmite na 1ª Vara Cível de Avaré, movida por DIBENS 
LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL contra HATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e 
outro, o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado, sendo nomeado depositário DOMINGOS 
HATA. Consta no R.24 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução de Título 
Extrajudicial (Processo 176/98), em trâmite na 2ª Vara Cível de Avaré, movida por BANCO 
BAMERINDUS DO BRASIL S/A, sob intervenção do Banco Central, contra HATA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA e outros, o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado, sendo nomeado 
depositário VICENTE HATA. Consta na Av.25 desta matrícula que proprietária HATA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA teve sua denominação social alterada para NOVA-HATA 
HABITACIONAL E MELHORAMENTOS LTDA. Consta no R.26 desta matrícula que a 
proprietária NOVA HATA HABITACIONAL E MELHORAMENTOS LTDA vendeu o imóvel objeto 
desta matrícula à MV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Consta na Av.27 desta 
matrícula que o imóvel tem origem nas seguintes matrículas: nº 425, nº 810, nº 811, nº 1.047, nº 
1.372, nº 1.373, nº 1.839, nº 1.938 e nº 6.115. Consta na Av. 28 desta matrícula que nos autos 
da ação supra foi determinada a ineficácia da alienação constante do R-26 desta matrícula, em 
virtude da referida alienação ter sido efetuada em fraude à execução. Consta na Av.29 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 



 

DOMINGOS HATA. Consta na Av-30 desta matrícula a retificação do R-23 desta matrícula, 
para constar que o polo ativo da ação passa a ser MK COMÉRCIO DE AVIAMENTOS EIRELI – 
ME.  Consta Penhora no Rosto destes Autos oriunda da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Avaré/SP, extraída do Processo nº 0006959-70.1997.8.26.0073 – Ordem 1102/2008, sobre os 
direitos da parte executada até o limite de R$ 1.445.683,18 (março/2018). Valor da Avaliação: 
R$ 6.121.929,38 (seis milhões, cento e vinte e um mil, novecentos e vinte e nove reais e 
trinta e oito centavos) para setembro de 2015, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  
 
Avaré, 26 de setembro de 2018. 
 
 
Eu, _____________________, diretor/diretora, conferi. 
        
                                                     
 

________________________________ 
Dr. Luciano José Forster Junior 

Juiz de Direito 


