
EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICO LEILÃO e de intimação dos devedores fiduciantes: HUMBERTO FERNANDO DAL 

PINO, brasileiro, economista, com RG nº 3.767.229-0 SSP/SP e CPF/MF nº 043.515.508-30, casado pelo 

regime da Comunhão Universal de bens, anteriormente a vigência da Lei nº 6.515/77, com MARIUCHA DOS 

SANTOS FILETTI DAL PINO, brasileira, professora, com RG nº 4.521.003-2 SSP/SP e CPF/MF nº 487.572.098-

04, residentes e domiciliados na Rua Mato Grosso, nº 588 – Centro – São Joaquim da Barra/SP – CEP: 14.600-

000. A credora COOPERATIVA DE CRÉDITO COOCRELIVRE – SICOOB COOCRELIVRE, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 53.935.029/0001-21, com sede na Rua Hum, nº 518, Orlândia/SP – (Ag. de São Joaquim da Barra/SP), faz 

saber que, na qualidade de Credora Fiduciária, promoverá a venda do imóvel adiante descrito, a ser 

realizada nos termos da Lei 9.514/97, mediante 1º Público Leilão, que terá encerramento no dia 

07/07/2020, a partir das 16:00h, ocasião em que o imóvel deverá ser vendido por preço não inferior ao 

valor da avaliação, correspondente a R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). O 2º Público Leilão, 

caso seja necessário, terá encerramento no dia 14/07/2020, a partir das 16:00h, ocasião em que o imóvel 

deverá ser vendido por preço não inferior ao valor da dívida atualizado, no valor total de R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais). DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados somente pela Internet, através do 

Portal www.megaleiloes.com.br, em igualdade de condições com os demais participantes. DO 

PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO - O arrematante deverá efetuar o pagamento integral do preço do imóvel 

arrematado, à vista, mediante depósito/TED, em conta corrente bancária a ser oportunamente indicada 

pela Credora Fiduciária, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas), do encerramento do leilão. DA 

COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO E SEU PAGAMENTO – O arrematante deverá pagar à vista, a título de 

comissão, o valor integral correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço total de arrematação do 

imóvel, a ser pago diretamente em conta corrente bancária de titularidade do Leiloeiro Oficial, também no 

prazo de até 24hs (vinte e quatro horas) do encerramento do leilão. Sendo certo que é de total 

responsabilidade do arrematante efetuar os pagamentos no prazo correto. A comissão devida ao leiloeiro 

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, por razões alheias à vontade do arrematante, hipótese 

em que serão deduzidas todas as despesas incorridas na realização do leilão. OBJTO DO LEILÃO: LOTE 

ÚNICO – IMÓVEL DA MATRICULA Nº 24.413 DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITUVERAVA/SP: UM 

PRÉDIO COMERCIAL, com área construída de 1.231,04m2, com frente para a Rua José de Paula Leão, nº 26, 

Jardim Vale do Carmo, Ituverava/SP e seu respectivo terreno (com área de 2.416,90m2). Inscrição 

Municipal nº 6.082.0026.00. O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que se 

encontra. Mais informações no telefone (11) 3149-4600. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

não possam alegar desconhecimento do feito é publicado o presente Edital de Leilão. Leiloeiro Oficial: 

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira – JUCESP nº 844.  

 


