
9ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP 
 
EDITAL DE 1º e 2º LEILÃO e de intimação do executado GAETANO LACORTE PANTALENO, 
CPF/MF nº 262.996.948-74; e da coproprietária LUCIANA PANTALENO, CPF/MF nº 
145.384.948-36. A Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira, MM. Juíza de Direito da 9ª Vara 
Cível do Foro da Comarca de Guarulhos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, que nos autos do 
Cumprimento de Sentença ajuizado por VICTOR MAIORANO MARTINS E OUTRA em face de 
GAETANO LACORTE PANTALENO - Processo nº 1011820-11.2014.8.26.0001 - Controle nº 
1931/2014, foi designada a venda do bem descrito abaixo, no estado em que se encontra. O 
Leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º 
Leilão terá início no dia 09/11/2020 às 16:00h e se encerrará dia 12/11/2020 às 16:00h, 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 
12/11/2020 às 16:01h e se encerrará no dia 07/12/2020 às 16:00h, onde serão aceitos lances 
com no mínimo 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. O Leilão será conduzido pelo 
Leiloeiro Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, JUCESP nº 844. 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. Nos termos do artigo 843, § 
1º, do Código de Processo Civil, o coproprietário terá a preferência na arrematação, devendo 
concorrer no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. 
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. Os interessados poderão apresentar proposta de 
pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito ao e-mail 
proposta@megaleiloes.com.br, na forma do 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). O arrematante 
pagará à MEGALEILOES comissão correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do bem em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão. Todas 
as regras e condições do Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Se o 
executado não for intimado pessoalmente ou por meio de seus advogados, será intimado através 
do próprio edital, nos termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: PARTE IDEAL (50%) 
DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO GAETANO LACORTE PANTALENO MATRÍCULA Nº 
55.934 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS/SP - IMÓVEL: Um 
prédio residencial sob nº 848 da Rua Santo Antônio, e seu respectivo terreno, constituído do lote 
nº 08 da quadra 85, na Vila Rosália, antiga Vila Queiroz, no bairro de Vila Galvão, perímetro 
urbano deste distrito, município e comarca de Guarulhos, deste Estado, medindo 8,00m de frente 
para a referida rua, por 41,83m da frente aos fundos do lado direito de quem da rua olha para o 
terreno, onde confronta com o prédio nº 840, pelo lado esquerdo mede 41,86m, confrontando com 
o prédio nº 856, e nos fundos mede 8,00m confrontando com o terreno da Cia. Mercantil F. Conde 
S/A, encerrando a área total de 334,76m2. Consta no R.4 desta matrícula que foi instituído o 
usufruto vitalício em favor de RAFFAELE PANTALENO e APARECIDA LACORTE. Consta na 
Av.5 desta matrícula a penhora exequenda de 50% deste imóvel, sendo nomeado depositário o 
executado. Contribuinte nº 083.33.31.0236.00.000. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 
619.568,66 (seiscentos e dezenove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e seis 
centavos) para setembro de 2017. Débitos nesta ação no valor de R$ 445.438,85 
(agosto/2018). 
 
Guarulhos, 21 de agosto de 2020. 
 
Eu, _____________________, diretor/diretora, conferi. 
        
                                                     

 
__________________________________ 



Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira 
Juíza de Direito 

 


