
2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP 
 

EDITAL DE 1ª e 2ª PRAÇA e de intimação dos executados WALDO ALFREDO MORALES 
RIVERA, inscrito no CPF/MF sob o nº 057.028.817-70, VIDAL GONZALO MORALES RIVERA, 
portador do passaporte colombiano sob n° CC 9.517.614, ÁLVARO ENRIQUE MORALES 
RIVERA, inscrito no CPF/MF sob o nº 055.529.577-09, bem como dos coproprietários PAVAN 
ENGENHARIA E INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.908.927/0001-19, 
INTERPART – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
50.997.542/0001-36, e THEODORUS GERARDUS MARIA VAN SCHAIK, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 083.722.828-03. A Dra. Fabiana Garcia Garibaldi, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do 
Foro da Comarca de Mogi Mirim/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1ª 
e 2ª Praça do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA HOLAMBRA em face de WALDO ALFREDO MORALES 
RIVERA e outros - processo nº 0000382-98.2005.8.26.0363 – controle nº 210/2005 e que foi 
designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO 
IMÓVEL – Os direitos sobre o imóvel serão vendidos 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 bem a ser apregoado. DA VISITAÇÃO 
- Os interessados em vistoriar o bem deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail 
visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem 
autorizar o ingresso dos interessados, sendo que a visitação nem sempre será possível, pois 
alguns bens estão em posse do executado. Independente da realização da visita, a arrematação 
será por conta e risco do interessado.  DO LEILÃO - O Leilão será realizado por MEIO 
ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
05/04/2021 às 16:00h e se encerrará dia 08/04/2021 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 08/04/2021 às 
16:01h e se encerrará no dia 29/04/2021 às 16:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
60% (sessenta 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 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação 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 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, exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem), 
os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 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. DO PAGAMENTO PARCELADO - O 
pagamento poderá ser parcelado, sendo 30% (trinta por cento) à vista no prazo de 24h (vinte e 
quatro horas) a contar do encerramento do leilão e o restante do saldo da arrematação em até 06 
(seis) parcelas mensais consecutivas, que terão início em 30 (trinta) dias após o encerramento do 
leilão. O valor das parcelas será atualizado monetariamente conforme tabela do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, que incidirá sobre o 
saldo devedor, e a carta de arrematação ficará vinculada a cláusula resolutiva até quitação 
integral do preço da arrematação. 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 

http://www.megaleiloes.com.br/


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. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do 
CPC. RELAÇÃO DO BEM: DIREITOS QUE OS EXECUTADOS POSSUEM SOBRE A ÁREA DE 
65,34 HECTARES DO IMÓVEL RURAL DA MATRÍCULA Nº 1.998 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE BUENO BRANDÃO/MG – IMÓVEL:  Uma área de 
terras, havida por eles, de 653.400,00m2 (seiscentos e cinquenta e três mil e quatrocentos metros 
quadrados) ou seja (65,34 has) (sessenta e cinco hectares e trinta e quatro ares), o qual assim se 
descreve, confronta e caracteriza: “Começa no marco localizado na margem de um córrego, onde 
faz divisa com terras da Fazenda Oticas Valentin de um lado e de outro lado das terras da Pavan 
Engenharia e Indústria Ltda, daí segue confrontando com este pelos rumos e distâncias 
sucessivas de 43º 54’ 03” SE, 408,02 m, 59º 02’ 10” SW - 140,71m, 59º 02’ 10” SW - 80,87m, 89º 
56’ 14” SW - 174,56m, 47º 23’ 14” NW - 62,46m, 81º 38’ 06” NW - 368,17m, até o marco G, daí 
deflete à direita e confrontando com terras de Luiz José de Carvalho e Melo Matos Filho, segue 
rumos e distâncias sucessivas de 2º 03’ 09” NW - 148,08m, 0º 23’ 20” NE - 284,32m, 7º 35’ 30” 
NW - 44,70m, e 35º 57’ 12” NE – 253,43m - até o marco K cravado na margem esquerda do 
Ribeirão Fundo, onde faz divisa com a Fazenda Monte Belo, daí sobe ribeirão acima, na distância 
de 500,00m, até encontrar na mesma margem, um córrego seu afluente; daí sobe por este 
córrego numa distância de 789,59m, confrontando com a Fazenda Oticas Valentin, até o Marco A, 
que foi tomado como ponto inicial da descrição do presente imóvel, que tem uma área de 
65,34ha, foram instituídas a título de acesso ao imóvel objeto da presente duas servidões de 
caminho e passagem ligando o imóvel a estrada municipal Itapeva-Cambuí. A referida área 
pertence ao imóvel rural de matrícula nº 1998 do Cartório de Registro de Imóveis de Bueno 
Brandão/MG, o qual mede 82,00 alqueires, e é situado no bairro Sertão Grande e Ribeirão Fundo, 
Município de Munhoz-MG. Consta na Av-08 desta matrícula que nos autos da ação do processo 
nº 0094600-69.2004.503.0129, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Pouso 
Alegre/MG, requerida por ESTELA HONÓRIO DA SILVEIRA e outros contra ÁLVARO ENRIQUE 
MORALES RIVERA e outro, foi penhorada a parte ideal (03 hectares) do imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeado depositário Vidal Gonçalves Morales Rivera. INCRA nº 
633.046.020239-4. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 2.129.979,14 (dois milhões, cento e 
vinte e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e quatorze centavos) para agosto de 
2018, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária 
do TJ/SP. Débito nesta ação no valor de R$ 7.378.874,25 (janeiro/2021).  
 
Mogi Mirim, 18 de março de 2021. 
 
 
Eu, _____________________, diretor/diretora, conferi. 
        
                                                     

 
__________________________________ 

Fabiana Garcia Garibaldi 
Juíza de Direito 


