
EDITAL DE LEILÃO – LEILOEIRO OFICIAL: Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, JUCESP n° 844. 
1-) COMITENTE: JACQUELINE PAULA AGOSTON, inscrita no CPF/MF sob o nº 051.053.568-29, 
portadora do RG nº 14.312.895 SSP/SP. 2-) OBJETO DO LEILÃO: IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 823 
DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JUNDIAÍ–SP: Prédio Residencial (CASA), com 

aproximadamente 700,00m2 de área construída (250,45m2 já regularizada) e seu respectivo terreno 
que tem a área de 4.773,00m2, sob o nº 5, da gleba C, situada no Loteamento Chácaras Nova Essen, 
Campo Limpo Paulista/SP. Cadastro Municipal nº: 03.081.005 - Imóvel DESOCUPADO. OBS: O 
Arrematante se responsabiliza integralmente, pelas providências necessárias, para a regularização da 
área construída do imóvel, perante a todos os órgãos responsáveis. Cadastro Municipal nº: 
03.081.005 - Imóvel DESOCUPADO. 3-) VALOR DO LANCE INICIAL: R$ 900.000,00 (novecentos mil 
reais), CONDICIONADOS À APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA COMITENTE. Em caso de venda, o 
Leiloeiro deverá ser informado, pelas partes, sobre os prazos e condições para a transferência do imóvel; 
4-) DIA E HORÁRIO DO LEILÃO: O Leilão será realizado somente na forma eletrônica (online) com 
término dia 17 de dezembro de 2.019 às 16:00hs. 5-) DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados 
a partir do dia e hora de início do leilão pela rede de internet através do Portal www.megaleiloes.com.br. 
6-) O valor da comissão do Leiloeiro, a ser pago pelo arrematante/comprador, corresponderá a 5% 
(cinco por cento) sobre o valor de venda do imóvel arrematado (conforme Decreto nº 21.981, de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 22.427, de 1º de fevereiro de 
1.933, que regulamenta a profissão de Leiloeiro Oficial) e deverá ser depositado pelo arrematante 
diretamente em conta corrente bancária de titularidade do Leiloeiro. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br e deverão ser aceitas pelo 
interessado em participar do leilão. Maiores informações: (11) 3149-4600. Sem mais. 
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