
22ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP 
 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados ENDURANCE CAPITAL 
PARTNERS LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.350.493/0001-00; NCP 

PARTICIPAÇÕES S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 17.677.343/0001-98; e RICHARD 
FREEMAN LARK JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.996.428-73; do depositário 
PACOBÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

08.757.933/0001-30; bem como da coproprietária PATRIMONY ADMINISTRADORA DE 
BENS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.520.413/0001-46; e das credoras 

hipotecárias OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.757.933/0001-30; e BANCO DE 
INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

33.987.793/0001-33. O Dr. Mario Chiuvite Júnior, MM. Juiz de Direito da 22ª Vara Cível 
do Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º 

e 2º Leilão 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 FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, administrada por Banco Modal S.A., com sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Praia de Botafogo, n.° 501, 5° andar, Bloco 1, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n.° 30.723.886/0001-62, em face de ENDURANCE CAPITAL PARTNERS 
LTDA E OUTROS – Processo nº 1101851-03.2016.8.26.0100 – Controle nº 

2342/2016, e que foi designada a venda do bem descrito abaixo, nos seguintes termos: 
“Defiro, nos termos do artigo 797 do CPC, a realização do pleiteado leilão de tal imóvel, na 
forma ora requerida pela parte exequente, na sua integralidade, com amparo no preconizado 

pelo artigo 843 do CPC, em razão da indivisibilidade do imóvel constrito, resguardando-se o 
equivalente à quota-parte do respectivo coproprietário” de acordo com as regras expostas a 

seguir: DO IMÓVEL – O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em que 
se encontra, física e documentalmente, sem garantia, constituindo ônus da parte interessada 
verificar suas condições antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, 

não podendo o COMPRADOR alegar desconhecimento de suas condições, eventuais 
irregularidades, características, estado de conservação e localização, inclusive em eventuais 

unidades de conservação DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL – O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, inclusive as fotos e a descrição detalhada do imóvel 

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 01/07/2022 às 15:00 h e se 

encerrará dia 04/07/2022 às 15:00 h, 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 04/07/2022 às 15:01 h e 

se encerrará no dia 25/07/2022 às 15:00 h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
70% (setenta 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 70% 

(setenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da 
alienação judicial. DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do 

Portal www.megaleiloes.com.br. DA PREFERÊNCIA – Nos termos do artigo 843, §§ 1º e 2º, 
do CPC, a quota parte da coproprietária/cônjuge alheia a execução recairá sobre o produto da 
alienação do bem, sendo que a mesma terá a preferência na arrematação, devendo concorrer 

no leilão, em igualdade de condições, visando possibilitar a livre concorrência. DOS 
GRAVAMES E DÉBITOS – Eventuais gravames e ônus sobre o imóvel correrão por conta do 

arrematante, ainda que não descritos expressamente neste edital, exceto eventuais débitos 



de ITR e demais taxas e impostos que serão sub-rogados no valor da arrematação nos 
termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, do CTN. 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. DA PROPOSTA – Os interessados 
poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (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). 

PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS – Em caso de atraso no 
pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre a soma da 
parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o exequente a 

pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu 

a arrematação (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO – O arrematante deverá pagar 
ao Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do imóvel. 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 ou por razões alheias à vontade do arrematante e, 

deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO – O pagamento da 
comissão do Leiloeiro deverá ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do 

encerramento do leilão, através de guia de depósito que 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: MATRÍCULA Nº 6.767 DO 

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE MARAÚ/BA – IMÓVEL: 
Imóvel rural denominado “Fazenda Marau”, situado na zona do Pau Seco, neste município e 
Comarca, com área de 132 hectares 68 ares e 92 centiares, em terrenos próprios, 

desmembrado do Título de Domínio n° 21.924, expedido pelo Estado da Bahia em 29 de 
março de 1961, devidamente registrado no CRI da comarca de Itacaré (BA), em 30 de maio 

de 1961, no Livro 3-M, fls. 92, registro nº R-7.507, conforme memorial descritivo a seguir 
transcrito: “Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 1, de coordenadas N 
8.437.006,695m e E 500.871,467m, situado no limite com Maraú Administradora de Bens 

Ltda., deste segue com azimute de 104°10’53” e distância de 1.803,75m, confrontando neste 
trecho com Maraú Administradora de Bens Ltda., até o vértice 2, de coordenadas N 

8.436.564,791m e E 502.620,253m; deste, segue com azimute de 181°54’32” e distância de 
191,49m, confrontando neste trecho com terreno de marinha do Oceano Atlântico, até o 
vértice 3, de coordenadas N 8.436.373,407m e E 502.613,874m; deste, segue com azimute 

de 174°10’52” e distância de 309,00m, confrontando neste trecho com terreno de marinha do 
Oceano Atlântico, até o vértice 4, de coordenadas N 8.436.066,000m e E 502.645,202m; 

deste, segue com azimute de 293°12’31” e distância de 1.160,08m, confrontando neste 
trecho com Starcaré Agrícola e Comercial S/A, até o vértice 5, de coordenadas N 
8.436.523,162m e E 501.579,000m; deste, segue com azimute de 240°13’29” e distância de 

52,84m, confrontando neste trecho com Starcaré Agrícola e Comercial S/A, até o vértice 6, 
de coordenadas N 8.436.496,920m e E 501.533,133m; deste, segue com azimute de 

193°18’45” e distância de 100,75m, confrontando neste trecho com Starcaré Agrícola e 
Comercial S/A, até o vértice 7, de coordenadas N 8.436.398,877m e E 501.509,934m; deste, 
segue com azimute de 254°23’00” e distância de 196,09m, confrontando neste trecho com 

Starcaré Agrícola e Comercial S/A, até o vértice 8, de coordenadas N 8.436.346,090m e E 
501.321,085m; deste, segue com azimute de 285°07’03” e distância de 91,86m, 

confrontando neste trecho com Starcaré Agrícola e Comercial S/A, até o vértice 9, de 
coordenadas n 8.436.370,048m e E 501.232,401m; deste, segue com azimute de 302°43’23” 
e distância de 101,69m, confrontando neste trecho com Starcaré Agricola e Comercial S/A, 

até o vértice 10, de coordenadas N 8.436.425,018m e E 501.146,852m; deste, segue com 
azimute de 253°28’52” e distância de 383,57m, confrontando neste trecho com Starcaré 

Agricola e Comercial S/A, até o vértice 11, de coordenadas N 8.436.315,958m e E 



500.779,118m; deste, segue com azimute de 255°27’16” e distância. De 196,39m, 
confrontando neste trecho com Starcaré Agrícola e Comercial S/A, até o vértice 12, de 

coordenadas n 8.436.266,635m e E 500.589,023m; deste, segue com azimute de 242°46’51” 
e distância de 52,93m, confrontando neste trecho com Starcaré Agrícola e Comercial S/A, até 

o vértice 13, de coordenadas N 8.436.242,426m e E 500.541.956m: deste seque com 
azimute de 291°10’42” e distância de 49.39m. confrontando neste trecho com Starcaré 
Agricola e Comercial S/A, até o vértice 14, de coordenadas N 8.436.260,270m e E 

500.495,900m; deste, segue com azimute de 277°31’43” e distância de 697,79m, 
confrontando neste trecho com Starcaré Agrícola e Comercial S/A, até o vértice 15, de 

coordenadas N 8.436.351,694m e E 499.804, 123m; deste, segue com azimute de 29°16’04” 
e distância de 679,54m, confrontando neste trecho com a BR 030, até o vértice 16, de 
coordenadas N 8.436.944,488m e E 500.136,345m; deste, segue com azimute de 

103°13’04” e distância de 636,49m, confrontando neste trecho com Maraú Ecoresort Ltda., 
até o vértice 17, de coordenadas N. 8.436.798,952m e E 500.755,971m; deste, segue com 

azimute de 29°04’20” e distância de 237,69m, confrontando neste trecho com Maraú 
Ecoresort Ltda., até o vértice 1, de coordenadas N 8.437.006,695m e E 500.871,467m, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Consta no R.03 e Av.4 desta matrícula que o imóvel 

foi dado em hipoteca a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S.A. E OUTROS. Consta na R.05 desta matrícula o arresto exequendo do 

imóvel desta matrícula. Consta na Av.06 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel 
desta matrícula. INCRA nº 950.092.605.565-3 e NIRF nº. 3.950.950-8 (Conf.R.02). 

Consta as fls.2613 dos autos o imóvel encontra-se na frente para a Rodovia BR-030, s/n.º, 
Pau Seco, Maraú/BA. Serão de responsabilidade do ARREMATANTE todas as providências e 
despesas necessárias à transferência do imóvel junto aos órgãos públicos, incluindo, sem se 

limitar, o imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI), cadastro na Secretaria do 
Patrimônio da União, Certidão de Autorização de Transferência (CAT), laudêmio, emolumentos 

cartorários, registros e averbações de qualquer natureza. Valor da Avaliação do Imóvel: 
R$ 17.654.957,10 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, 
novecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos) para fevereiro de 2021, que 

será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária 
do TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 60.760.923,89 (maio/2022). Dado e Passado 

nesta cidade de São Paulo, aos 30 de maio de 2022. 
 
 

Eu, _____________________, diretora/diretor, conferi. 
 

 
____________________________________ 

Dr. Mario Chiuvite Júnior 

Juiz de Direito 


