
Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP 
 

EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO do bem móvel e para intimação do executado DONIZETE JOÃO 
CONTESSOTO, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.894.798-06, bem como de sua cônjuge 
SANDRA LUCIA SIMONETI DE MORAIS CONTESSOTO, inscrita no CPF/MF sob o nº 
137.315.088-26, e dos coproprietários do bem PEDRO PIRES DA COSTA, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 714.482.098-20, e sua cônjuge CREUSA DE JESUS DA COSTA, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 282.081.858-76; LEONILDO GIANDOSO, inscrito no CPF/MF sob o nº 187.520.558-68, 
e sua cônjuge MARIA LAURENCIANA GIANDOSO, inscrita no CPF/MF sob o nº 171.104.268-
40; EDMILSON COSTA, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.539.018-25, e sua cônjuge SIRLEI 
GOMES BARBOSA COSTA, inscrita no CPF/MF sob o nº 187.666.018-00; LAURO RIBEIRO, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 557.704.448-00, e sua cônjuge ANA MARIA ALONSO RIBEIRO, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 004.665.768-11; EDWARDS VERDOLINI JUNIOR, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 024.912.628-19; MIRIAN DE OLIVEIRA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
025.047.658-43; e ANSELMO JOSE SORENSE VALLIM, inscrito no CPF/MF sob o nº 
032.704.058-04, e sua cônjuge SELMA OLIVEIRA MARTINS VALLIN, inscrita no CPF/MF sob o 
nº 063.061.828-37, expedido nos autos do Cumprimento de Sentença, ajuizado por PAULO 
EDUARDO SABADINI em face de DONIZETE JOÃO CONTESSOTO - Processo nº 0003552-
61.2017.8.26.0362 (número de ordem 771/2017) - A Dra. FERNANDA PEREIRA DE ALMEIDA 
MARTINS, MM. Juíza de Direito da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi-
Guaçu/SP, na forma da lei, FAZ SABER que, com fulcro no artigo 882, § 1º e 2º do CPC e 
regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, o leiloeiro oficial, Sr. FERNANDO JOSÉ 
CERELLO GONÇALVES PEREIRA, JUCESP sob o nº 844, através do portal de leilões 
eletrônicos online: (www.megaleiloes.com.br), levará a público pregão de venda e arrematação, 
com abertura do 1º Leilão para o dia 23 de Janeiro de 2019 às 15:00 horas e encerramento 
do 1º Leilão em  28 de Janeiro de 2019 às 15:00 horas;  
 
BEM: "Parte Ideal (10,61743%, correspondente a 4.653,62m2) do Imóvel da Matrícula nº 
34.955 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu/SP - IMÓVEL: 
Uma Área de Terras Denominado “Gleba B1” situado no imóvel rural denominado Sítio Palmeiras 
do Rancho Novo, Município de Estiva Gerbi, desta Comarca, com a área de 21.915,00 metros 
quadrados, equivalentes a 2,1915 has ou ainda, 0,90 alqueires paulista, com a descrição no 
sentido anti-horário, suas divisas assim descrita: tem início em um canto de cercas, na divisa da 
Gleba B e Gleba B1 e caminho de servidão (ponto 2), daí segue pela cerca de divisa com rumo 
de NE 15º48’36” SW e distância de 106,28 metros até o ponto (1) no meio do tanque existente, 
confrontando com Gleba B; daí segue pelo meio deste no sentido inverso das águas, com 
distância de 215,27 metros, passando pelo meio de dois tanques existentes, atualmente 
confrontando com propriedade de Luverci Vasconcelos, até encontrar a cerca de divisa com 
Espolio de Antônio Lanzi; daí com NW 05º23’53” e 114,75 metros dividindo com Espólio de 
Antônio Lanzi até o ponto (3); daí deflete a esquerda com rumo SE 75º24’34” NW e 191,22 
metros até encontrar o ponto (1), onde tiveram início e terminam estas divisas e confrontações. 
Consta na Av.2 desta matrícula que sobre a área de terras existe caminho de servidão da 
Gleba de Terras designada “B”. Consta na Av.6 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução de Título Extrajudicial, Processo nº 362.01.2007.010549-9, Ordem nº 1501/07, em 
trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP, requerida por DÉCIO FERNANDES DA 
SILVA FILHO contra DONIZETE JOÃO CONTESSOTO e outros, foi penhorada parte ideal de 
4.653,62m2 do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na 
Av.7, Av.8 e Av.9 desta matrícula que foi distribuída a Ação de Execução de Título Extrajudicial, 
Processo nº 362.01.2006.012024-8, Ordem nº 1299/2006, em trâmite na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Mogi Guaçu/SP, requerida por ANA ELISA FONSECA BUENO RAVANHANI contra 
DONIZETE JOÃO CONTESSOTO, e que foi penhorado 50% de 4.653,62m2 do imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.10 desta matrícula que foi 
decretada a indisponibilidade dos bens de CALDEIRART MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA ME 
e EDMILSON COSTA nos autos do Processo nº 0004771-37.2002.8.26.0362, Ordem nº 2437/02, 
em trâmite no Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Mogi Guaçu/SP. Consta na Av.11 
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desta matrícula que nos autos da Execução Civil, Processo nº 0015654-28.2011.8.26.0362, em 
trâmite no Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi Guaçu/SP, requerida por JOÃO 
ANAZARIO VALIM contra DONIZETE JOÃO CONTESSOTO, foi penhorado 10,61743% do 
imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.12 desta 
matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de EDMILSON COSTA nos autos do 
Processo nº 0006397-33.1998.8.26.0362, em trâmite no Serviço Anexo das Fazendas da 
Comarca de Mogi Guaçu/SP. Consta na Av.13 desta matrícula que foi decretada a 
indisponibilidade dos bens de SIRLEI GOMES BARBOSA COSTA nos autos do Processo nº 
0006397-33.1998.8.26.0362, em trâmite no Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Mogi 
Guaçu/SP. Consta na Av.14 desta matrícula a penhora exequenda de 10,61743% do imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado.” 
 
Valor da Avaliação: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) em dezembro de 2017.  
Débito nesta ação no valor de R$ 4.597,02 (julho/2017). 
 
Depositário: Donizete João Contessoto, Rua Minas Gerais nº 404, Jardim Centenário - Mogi 
Guaçu/SP.  
Não havendo lance igual ou superior ao valor da avaliação nos três primeiros dias, seguir-se-á 
sem interrupção o 2º leilão, que se iniciará em 28 de Janeiro de 2019 às 15:01 horas e se 
encerrará em 18 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas, quando será considerado vencedor o 
arrematante que maior lanço oferecer diretamente no sistema gestor www.megaleiloes.com.br, 
não sendo aceito lances inferiores a 60% do valor da avaliação atualizada até a data supra. 
Sobrevindo lance a menos de três minutos para o encerramento, o sistema prorrogará 
automaticamente por mais três minutos sucessivamente para que todos tenham as mesmas 
chances. É permitido a todos interessados fazer lances diretamente no site, desde que, 
cadastrado e habilitado com no mínimo 24 horas que antecedem o encerramento do leilão no 
sistema gestor; exceto os que se enquadrem no Art. 890 do CPC ainda que cadastrados e 
habilitados no sistema.  
A contraprestação para o trabalho desenvolvido pelo gestor fica desde já, fixada em 5% do valor 
da arrematação não estando incluída no valor do lance, paga à vista pelo arrematante por meio 
exclusivo de depósito judicial, art. 17 do Prov. CSM 1625/2009. Desde já, fica consignado que o 
arrematante terá o prazo de 24 horas para efetuar o pagamento por meio de depósito judicial da 
arrematação e da comissão devida ao leiloeiro.  
Caso o credor optar pela não adjudicação (art. 876 CPC) participará das hastas públicas e 
pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço até o 
valor atualizado do débito; no entanto, deverá depositar o valor excedente no mesmo prazo. 
Contudo, deverá o credor pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes mencionada, que 
não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo executado nos moldes 
do art. 20 do Prov. 1625/2009. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no artigo 21 
do Provimento. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à 
desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. Eventuais ônus 
sobre o bem correrão por conta do arrematante. Não consta nos autos haver recursos ou causa 
pendente de julgamento. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: pessoalmente perante Vara do 
Juizado Especial Cível da Comarca de Mogi-Guaçu, ou no escritório do leiloeiro oficial, Sr. 
FERNANDO JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, telefone (11) 3149-4600 e e-mail: 
contato@megaleiloes.com.br, INTIMAÇÃO DA EXECUTADA E CO-RESPONSÁVEL: Ficam 
devidamente intimados, pela publicação deste Edital na imprensa e afixação no local de costume 
os Devedores e respectivos cônjuges, no caso de serem casados e os bens sejam imóveis, das 
datas dos leilões e do valor da avaliação, assim como Credores Hipotecários, Pignoratícios ou 
Anticréticos, além dos Usufrutuários, Condôminos e Senhorio Direto, caso não tenham sido 
localizados para intimação pessoal. Ficam também intimados os Credores com Garantia Real, os 
credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, o(a) cônjuge, os descendentes ou 
ascendentes do(a) executado(a), para, desejando, requerer(em) a adjudicação do bem 
penhorado, na forma do art. 876 do CPC, direito este a ser exercido antes da data do leilão. 
Serão cientificados do dia, hora e local da alienação judicial por intermédio, em caso de 
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representação incluindo nome do patrono (art. 272 c/c art. 273 do CPC) através de publicação no 
Diário Oficial, ficando os mesmos INTIMADOS das designações supra pelo presente edital, nos 
termos do artigo 889 do CPC. A publicação do presente edital supre a intimação pessoal.  
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mogi Guaçu, aos 08 de outubro de 2018. 
 
 
Eu, _____________________, diretor/diretora, conferi. 

 
 
 
 
 

__________________________________ 
Fernanda Pereira de Almeida Martins 

Juíza de Direito 
 


