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GALERIA PEREIRA 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 

CRECI/SP 65.564-F, fone: (16)9-8138.93¿10 vivo, (19)9-9631-1050 claro, (17)9-9132-1050 claro. 
Site: www.galeriapereira.com.br/ e-mail: adilio@galeriapereira.com.br  

_______________________________________________________________________________  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 26/11/2018 a 06/12/2018. 
1 - No dia 06/12/2018, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 

de Leme – SP, localizada na RUA NEWTON PRADO, 148 - CENTRO - LEME-SP - CEP: 13.610-120, 
entre às 13h00min e 13h30min (treze horas e trinta minutos), para receber propostas (em 

envelopes lacrados), e ato contínuo, procederá ao encerramento da alienação.  
2 – Os bens que não receberem propostas até a data supra mencionada para a abertura dos 
envelopes, poderão ser alienados a partir do dia subsequente, ao primeiro licitante que formular 

proposta que atenda ao valor mínimo descrito no edital, ou seja, venda na modalidade de 
“VENDA DIRETA”, até o dia 26/02/2019. 

A venda direta se dará exclusivamente através da entregada(s) proposta(s) diretamente ao 
corretor nomeado através de agendamento, não haverá encerramento no átrio do Fórum como 

na 1ª fase. 
3 - A proposta de maior valor dentre as que atingirem o valor mínimo estabelecido pelo Juízo será 
imediatamente aceita. 

4 – VALOR MÍNIMO: A partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 
5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 

título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação 

(arrematação). 
a) A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será 

devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação 
(arrematação) for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 

proponente (adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 
b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 

móveis, será devido em seu favor o equivalente a 2% (dois por cento) do valor da última 

avaliação do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio com as 
despesas com a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 

c) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, através de depósito 

judicial, devendo apresentar o comprovante de recolhimento ao cartório. 

6 - Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:   

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas.  

OBS.1): havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar.  

7 - FORMAS DE PAGAMENTO:   

a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 
homologação da proposta vencedora. 

b) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, com 30% (trinta por cento) de entrada e o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, 
pela Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais, na data do efetivo pagamento, 

sempre por meio de depósito judicial. Não haverá incidência de juros na hipótese de 
arrematação parcelada. 

- Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa 

pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida 
ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa 

jurídica, dispensando qualquer citação para tanto. 
8 - O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto e da comissão do alienante 

(5%), em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar as guias 
de recolhimentos ao respectivo cartório. 

9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 

deverá declarar: “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 
quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 

https://correio.tjsp.jus.br/OWA/redir.aspx?C=a3befcc795f943d9b11d52f27a6ebaa3&URL=http%3A%2F%2Fwww.galeriapereira.com.br%2F
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obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao cartório 

da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de arrematação ou 
mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação do dinheiro 

depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  

11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 

mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 

compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 

bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 

providências cabíveis. 
12 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda 

poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo 
responsável.  

13 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º do 

art. 880 do CPC/2015. 
14 - LOCAL PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

a) Previamente, entrar em contato pelo fone (16)9-8138.9310 (vivo) / 19-9-9702-
1050 (claro), para agendamento. 

b) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora designada), nas dependências 
da Justiça do Trabalho de Leme - SP. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

DA ADJUDICAÇÃO – Poderá o exequente também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em 
igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 

892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 
adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os 

referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo 

Juiz(a) no momento da alienação, considerando as condições e peculiaridades dos bens 
alienados. 

- A partir da publicação deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 
este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira.  

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou 

alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para a praça, a guia comprobatória do referido 

pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, 
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) 

executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e a pagar a integralidade dos honorários do Sr. Adílio Gregório Pereira, no valor de 

2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação. 

DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no estado 
em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) 

estão disponíveis no www.galeriapereira.com.br (as fotos disponíveis no referido site são 
meramente ilustrativas/exemplificativas). 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 

apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 
DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) – O prazo para eventuais 

questionamentos à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova 
notificação. Assinado o Auto, a alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que 

venham a ser julgados procedentes os Embargos à Alienação (arrematação). A alienação 
(arrematação) poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 1o, 

do Código de Processo Civil. 

ÔNUS: A aquisição realizada em alienação judicial é realizada de forma livre e desembaraçada de 
ônus (dívidas) trabalhistas, tributários e fiscais, de qualquer órgão da Administração Pública, 

inscritas ou não em dívida pública, ou seja, os débitos até a data da alienação judicial sub-rogam 
no preço da arrematação. 
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Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional e artigo 78 da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, a aquisição através 

de alienação judicial (expropriação), tem natureza jurídica de AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA, ou 
seja, O ARREMATANTE e o bem adquirido, não respondem por nenhum débito que incida sobre 

o bem (seja ele móvel ou imóvel), especialmente IPTU, IPVA, MULTAS E JUROS, DÉBITOS 

CONDOMINIAIS, que são de responsabilidade do executado.  
Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de Processo Civil, o 

arrematante não responde pelos débitos condominiais vencidos antes da arrematação. 
Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o 

recebimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, 
presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao Exequente. 

PECULIARIDADES: Os produtos de venda e/ou armazenagem controlados (ex. Combustível, 

Inflamáveis, remédio, produtos bélicos e etc), o arrematante deverá obedecer às regras impostas 
pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e arrematar. 

IMPORTANTE: 
a) A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações / intimações pessoais dos 

respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior. 

b)Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto.  
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das 

informações apresentadas até a assinatura do auto. 
c)As fotos do site www.galeriapereira.com.br são meramente exemplificativas. 

 

BENS DISPONÍVEIS: VARA DO TRABALHO DE LEME – SP. 
 

LOTE 01: Nº PROCESSO: 0000565-88.2012.5.15.0134 – EXEQUENTE: RITA DE CASSIA 
SOARES DA SILVA + 37; EXECUTADO: LAURO MONTAN + 04. Fração ideal de 30% de 

uma GLEBA DE TERRAS, desmembrada da Chácara São Cristóvão, sem benfeitorias, situada neste 
município e comarca de Leme, localizada na Fazenda Palmeiras, junto da Rodovia de acesso a 

Santa Cruz da Conceição - SP, Km-193, com a área de 48,399,9992 metros quadrados, 

ou 4,83999992 hectares, ou ainda 1,999999967 alqueires paulista, com a seguinte descrição: 
inicia-se a presente descrição no moirão de madeira da divisa da referida, delimitação com as 

cercas que dele defletem, as divisas ente os próprios, a prioridade de Antonio Rosolem e a 
Rodovia SP-193 (sentido Santa Cruz da Conceição – Leme) conforme sentido da descrição do 

caminhamento denominado de vértice número um (01); do vértice nº 01, segue-se pelo azimute 
(Azimute relativo ao Norte Magnético), de 111º20‟48‟‟ e distância (ou percorrendo a distância) de 

60,0000 metros, encontra o vértice nº 02; deste com Azimute de 014º31‟53‟‟ e distância de 

70,7000 metros, encontra-se o vértice nº 03; deste com Azimute de 050º25‟49‟‟ e distância de 
109,6569 metros, encontra-se o vértice nº 04; deste com Azimute de 092º00‟08‟‟ e distância de 

194,7992 metros, encontra-se o vértice nº 05; deste com Azimute de 355º02‟18‟‟ e distância de 
113,7529 metros, encontra-se o vértice nº 06; deste com Azimute de 283º36‟55‟‟ e distância de 

13,7315 metros, encontra-se o vértice nº 07; deste com Azimute de 263º34‟37‟‟ e distância de 

50,1117 metros, encontra-se o vértice nº 08; deste com Azimute de 226º01‟44‟‟ e distância de 
36,3818 metros, encontra-se o vértice nº 09; deste com Azimute de 261º05‟43‟‟ e distância de 

42,3163 metros, encontra-se o vértice nº 10; deste com Azimute de 257º59‟07‟‟ e distância de 
40,6302 metros, encontra-se o vértice nº 11; deste com Azimute de 256º20‟19‟‟ e distância de 

33,1565 metros encontra-se o  vértice nº 12; deste com Azimute de 276º58‟35‟‟ e distância de 

12,4154 metros, encontra-se o vértice nº 13; deste com Azimute de 317º01‟45‟‟ e distância de 
12,3369 metros, encontra-se o vértice nº 14º deste com Azimute de 338º56‟17‟‟ e distância de 

34,8265 metros, encontra-se o vértice nº 15; deste com Azimute de 244º17‟38‟‟ e distância de 
140,5478 metros, encontra-se o vértice nº 16; deste com Azimute de 243º52‟09‟‟ e distância de 

53,4897 metros, encontra-se o vértice nº 17; deste com Azimute de 119º54‟03‟‟ e distância de 
79,1462 metros, encontra-se o vértice nº 18; deste com Azimute de 119º40‟00‟‟ e distância de 

39,2423 metros, encontra o vértice nº 19; deste com Azimute de 194º31‟53‟‟ e distância de 

98,0107 metros, encontra-se o vértice inicial número 01, fechando assim o poligono com o 
perímetro de 1235,2525 metros, confrontando do vértice 1 ao 2 com a Estrada SP-193, do 2 ao 5 

com Elias Ramos, do 5 ao 15 com a Estrada Municipal, do 15 ao 17 com Ezio Pinto D‟Avila e 
outros (antes sucessores de Sebastião Pinto D‟Avila), do 17 ao 19 com Antonio Rosolem e do 

vértice 19 ao 1 com Antonio Rosolem; cadastrado no INCRA sob nº 619.035.001.252-0, com a 

http://www.galeriapereira.com.br/
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discriminação das áreas em hectares: - área total 9,7; nº de mod. Fiscais 0,52; mód.fiscal - 18. 
Imóvel matriculado sob o nº 25.680 do RGI de Leme – SP. OBS: 1) Conforme R.01/25.680 o 

imóvel objeto desta matrícula passou a denominar “Chácara Dona Luiza”. 2) Conforme Auto de 
Reavaliação, foram incorporadas ao imóvel as seguintes benfeitorias: um forno tipo abóboda, com 

capacidade para aproximadamente 18.000 telhas e ainda inacabado, mais em vias de finalização; 

um pequeno bloco em alvenaria, com aproximadamente 20,00 m², contendo escritório, 
almoxarifado e sanitário, construído sob o galpão então existente; um novo galpão em estrutura 

metálica, com aproximadamente 160,00 m², construído anexo ao galpão então existente. No 
mais, permanece a necessidade de reparos na maioria das benfeitorias, especialmente no 

barracão destinado a indústria cerâmica. ÔNUS: 1) Conforme R.05/25.680 consta PENHORA de 
70% no processo 318.01.2003.004391-0 pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Leme – SP. 2) 

Conforme Av.06/25.680 consta ARRESTO de 30% do imóvel no processo 10711-

23.2014.5.15.0134 pela Vara do Trabalho de Leme – SP. Avaliado em 05/07/2017 em R$ 
795.000,00 (setecentos e noventa e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 397.500,00 

(trezentos e noventa e sete mil e quinhentos reais). Depositária: Renata Villa Montan.  
 

LOTE 02: Nº PROCESSO: 0001708-49.2011.5.15.0134 – EXEQUENTE: PAULO DOS 

ANJOS RITO + 13; EXECUTADO: DRYNALL ARGAMASSAS ESPECIAIS LTDA – EPP + 03. 
Um lote de terreno sem benfeitorias, situado nesta cidade de Leme (SP), no loteamento 

denominado “Jardim Clube do Bosque”, sob nº 19 da Quadra “J”, com área de 362,50 
metros quadrados, de forma retangular, medindo 29,00 metros do lado direito, confrontando 

com o lote nº 20, mede 29,00 metros de lado esquerdo, confrontando com o lote nº 18, mede 
12,50 metros na frente, confrontando com a Rua “6”, no seu lado par, mede 12,50 metros nos 

fundos, confrontando com o lote nº 06. Está afastado 76,00 metros da esquina da Rua “7”. 

Imóvel esse cadastrado na municipalidade local sob o nº 5.2594.0220.00. Imóvel matriculado sob 
o nº 35.289 do RGI de Leme – SP. OBS: 1) Conforme Av.01/35.289, o imóvel confronta do lado 

direito de quem da Rua 6 o olha com o lote n. 18 da quadra “J” do loteamento denominado 
“Jardim Clube dos Bosque”, do lado esquerdo com o lote n. 20 da quadra “J” do loteamento 

denominado “Jardim Clube do Bosque”, conforme consta da planta do loteamento. 2) Conforme 

Resultado de Hasta Pública, da Divisão de Execução de Campinas, juntada aos autos sob (ID nº 
6ba94f1) sobre o referido terreno foi constatada a existência da seguinte edificação: Uma casa 

de morada assobradada, contendo 03 suítes, sendo 01 com armário, 4 banheiros azulejados e 
com box, sala com 02 ambientes, cozinha azulejada com armário, área de lazer com 

churrasqueira, com armário e piscina, wc de serviço azulejado com box, garagem para 02 carros. 

3) Conforme Auto de Reavaliação, o imóvel atualmente encontra-se desocupado, atualmente 
localizado no endereço Rua Sérgio Tambolini, 272, Clube do Bosque, Leme – SP, e 

externamente, bem como pelas áreas envidraçadas que permitem a visualização interna da 
propriedade, vislumbra-se que perdura a necessidade de reparos para conter infiltrações, visíveis 

em inúmeros pontas da edificação. ÔNUS: 1) Conforme R.03/35.289 consta ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA em favor de Santander Brasil Administradora de Consórcios Ltda (Conforme 

documento juntado aos autos, ID nº f2f4bdd, consta inadimplência desde 10/07/2014, um total 

de 1.543 dias em atraso, parcelas de 69 à 109, com o valor da dívida total atualizada de R$ 
46.845,68, estando o valor atualizado até 26/09/2018. 2) Conforme Av.07/35.289 consta 

PENHORA sob nº 00331212-88.2014.8.16.0014 pela 10ª Vara Cível da Comarca de Londrina – 
Paraná.  Reavaliado em 31/05/2017 em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). Depositário: Ronaldo Morassi.  

 
LOTE 03: Nº PROCESSO: 0010373-83.2013.5.15.0134 – EXEQUENTE: ADENILSON 

RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA + 23; EXECUTADO: FRIGORIFICO ZEBU INDUSTRIA 
E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - ME + 02. O lote número 53-A, da planta da 

Fazenda Graminha, neste município e comarca de Leme, com a área de 1 alqueire ou 24.200 
metros quadrados, ou 2,42 há, e a seguinte descrição perimétrica: começa no M. 99, situado na 

margem direita do Córrego Graminha; daí vai ao M. 101 com 398 metros e rumo N 57º 05‟E; do 

M. 101 vai ao M. 104 com 64 metros e rumo S 35º 10‟E; do M. 104 vai ao M.102 com 354 metros 
e rumo S 57°05‟W; do M.102 vai ao M. 99, pelo talvegue do Córrego Graminha, marco este onde 

começou e termina esta descrição; confrontantes: do M. 99 vai ao M. 101, com o lote nº 55-A de 
José Parolin; do M. 101 ao M. 104 com os lotes nºs 51 e 50, respectivamente de Waldemar 
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Parolin e Antonio Pavan; do M. 104 ao M. 102 com o lote nº 52-A de João Denzin e Alberto 
Augusto Otto Denzin; do M. 102 ao M. 99 pelo talvegue do Córrego Graminha. Imóvel 

matriculado sob o nº 602 do RGI de Leme – SP. OBS: 1) Conforme Av.17/602 o imóvel está 
cadastrado no INCRA sob o código de imóvel rural nº 619.035.007.404-5, com a denominação de 

Chácara São José, localizado no Bairro Graminha, município sede do imóvel – Leme (SP), 

com a seguinte discriminação das áreas : área total - 2,4000 há; área registrada - 2,4000 há; 
módulo rural - 10,0000ha; n. de módulos rurais - 0,24; módulos fiscal- 18,0000 há; n. de módulos 

fiscais 0,13; fração mínima de parcelamento 2,0000 há; com número do CCIR 02413528057. 2) 
Conforme Auto de Avaliação, sobre o imóvel foram incorporadas vária benfeitorias, não averbadas 

na matrícula. Há aproximadamente 800 m² de área construída, composta de edificação 
própria para funcionamento de abatedouro (segundo executado Antenor Manoel Freitas Oliveira 

desprovida de câmara fria, porque usa o sistema de abate/distribuição imediata), escritório, 

almoxarifado, curral e uma casa. Sobre o imóvel existem também um poço (semi-artesiano, 
segundo o executado) e quatro lagoas.  ÔNUS: 1) Conforme Av.19/602 consta PENHORA no 

processo nº 734-75.2012 pela Vara do Trabalho de Leme -SP. 2) Conforme Av.20/602 consta 
PENHORA no processo nº 993-70.2012 pela Vara do Trabalho de Leme - SP. Reavaliado em 

10/07/2017 em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Depositário: Antenor Manoel Freitas 
Oliveira.  

 
LOTE 04: N° PROCESSO: 0010648-32.2013.5.15.0134 - EXEQUENTE: JOSE DE 

OLIVEIRA XAVIER; EXECUTADO: COBRAP COMERCIO BRASILEIRO DE PRE 
MOLDADOS LTDA - ME + 02. A) Fração ideal de 50% de UMA PEQUENA ÁREA DE TERRAS 

PRÓPRIA PARA PESQUEIRO, desmembrada de área maior do quinhão n° 11, do imóvel 

denominado “Fazenda Matão”, também conhecida por “Retiro dos Souzas” ou “Retiro” hoje “Sitio 
Santo Antonio “do Matão‟, situado neste município e comarca de Pirassununga - SP e 

composta de seiscentos (600) metros quadrados, sem benfeitorias, fazendo frente para a 
sinuosidade do Rio Mogi-Guassu, margem esquerda Rio abaixo, onde mede quinze (15) metros de 

frente, por quarenta (40) metros da frente aos fundos, confrontando além do mencionado Rio, de 

um lado, com Jesuíno Ramos e José Alves de Godoy, de outro lado, com Amilcar Del Nero e pelos 
fundos, com os próprios vendedores, área essa considerada como zona de recreio, cujas 

servidões de caminho ficam asseguradas ao ora comprador. Imóvel matriculado sob n° 4.824 do 
RGI de Pirassununga – SP. OBS: Conforme Av.05/4.824 o imóvel está cadastrado no INCRA, em 

maior área, sob n° 638 200 035122 0, com os seguintes dados: área total 0,1 há, módulo rural 

15,0 há, número de módulos rurais 0,01, fração mínima de parcelamento 0,1 há. Reavaliado em 
03/08/2017 em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil reais).  
B) Fração ideal de 50% de UMA PEQUENA ÁREA DE TERRAS, própria para pesqueiro, que foi 

desmembrada de área maior, do quinhão n° 11, do imóvel denominado “Fazenda Matão”, 
também conhecida por “Retiro dos Souzas” ou “Retiro”, hoje sitio Santo Antônio do Matão, 

situado neste município e comarca de Pirassununga, composta de 600 metros quadrados, 

sem benfeitorias, fazendo frente para a sinuosidade do Rio Mogi- Guaçú, margem esquerda, rio 
abaixo, onde mede (15) metros, por quarenta (40) metros da frente aos fundos, confrontando, 

além do mencionado rio, de um lado, com Carlos Magno Albers e Hugo Piter, de outro lado, com 
Aliete Aparecida Pereira de Godoy, e pelos fundos, com Alipio Luiz de Godoy, área essa 

considerada como zona de recreação. Imóvel matriculado sob n° 18.274 do RGI de Pirassununga 

- SP. OBS: Conforme AV.04/18.274 imóvel está cadastrado no INCRA, em maior área, sob n° 
638200 035122 0, com os seguintes dados: área total 0,1 há, módulo rural 15,0 ha, número de 

módulos rurais 0,01, fração mínima de parcelamento 0,1 ha. Reavaliado em 03/08/2017 em R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil). Valor mínimo: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil). 

Depositário: Richard L. P. Bom, Rua Ruy Rocha, nº 639, Jd. Cláudia, Leme – SP.   
 

LOTE: 05: Nº PROCESSO: 0010647-47.2013.5.15.0134 – EXEQUETE: ELCI ALVES 

BARBOSA; EXECUTADO: R. PEDRO BOM – ME E OUTROS. A) Fração ideal de 50% de 
UMA PEQUENA ÁREA DE TERRAS PRÓPRIA PARA PESQUEIRO, desmembrada de área maior 

do quinhão n° 11, do imóvel denominado “Fazenda Matão”, também conhecida por “Retiro dos 
Souzas” ou “Retiro” hoje “Sitio Santo Antonio “do Matão”, situado neste município e comarca de 
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Pirassununga - SP e composta de seiscentos (600) metros quadrados, sem benfeitorias, 
fazendo frente para a sinuosidade do Rio Mogi-Guassu, margem esquerda Rio abaixo, onde mede 

quinze (15) metros de frente, por quarenta (40) metros da frente aos fundos, confrontando além 
do mencionado Rio, de um lado, com Jesuíno Ramos e José Alves de Godoy, de outro lado, com 

Amilcar Del Nero e pelos fundos, com os próprios vendedores, área essa considerada como zona 

de recreio, cujas servidões de caminho ficam asseguradas ao ora comprador. Imóvel matriculado 
sob n° 4.824 do RGI de Pirassununga – SP. OBS: Conforme Av.05/4.824, o imóvel está 

cadastrado no INCRA, em maior área, sob n° 638200 035122 0, com os seguintes dados: área 
total 0,1 há, módulo rural 15,0 há, número de módulos rurais 0,01, fração mínima de 

parcelamento 0,1 há. ÔNUS: Conforme Av.07/4.824 consta PENHORA no processo nº 10648-
32.2013 pela Vara do Trabalho de Leme – SP. Reavaliado em 03/08/2017 em R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).  

B) Fração ideal de 50% de UMA PEQUENA ÁREA DE TERRAS, própria para pesqueiro, que foi 
desmembrada de área maior, do quinhão n° 11, do imóvel denominado “Fazenda Matão”, 

também conhecida por “Retiro dos Souzas” ou “Retiro”, hoje sitio Santo Antônio do Matão, 
situado neste município e comarca de Pirassununga, composta de 600 metros quadrados, 

sem benfeitorias, fazendo frente para a sinuosidade do Rio Mogi- Guaçú, margem esquerda, rio 

abaixo, onde mede (15) metros, por quarenta (40) metros da frente aos fundos, confrontando, 
além do mencionado rio, de um lado, com Carlos Magno Albers e Hugo Piter, de outro lado, com 

Aliete Aparecida Pereira de Godoy, e pelos fundos, com Alipio Luiz de Godoy, área essa 
considerada como zona de recreação. Imóvel matriculado sob n° 18.274 do RGI de Pirassununga 

- SP. OBS: Conforme AV.04/18.274 imóvel está cadastrado no INCRA, em maior área, sob n° 
638200 035122 0, com os seguintes dados: área total 0,1 há, módulo rural 15,0 ha, número de 

módulos rurais 0,01, fração mínima de parcelamento 0,1 ha. ÔNUS: Conforme Av.06/18.274 

consta PENHORA no processo nº 10648-32.2013 pela Vara do Trabalho de Leme – SP. Reavaliado 
em 03/08/2017 em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil). Valor mínimo: R$ 75.000,00 

(setenta e cinco mil). Depositário: Renato Pedro Bom.  
 

LOTE 06: N° PROCESSO: 0011272-13.2015.5.15.0134 – EXEQUENTE: SERGIO RAFAEL 

FOLSTER + 09; EXECUTADO: ROBERTO APARECIDO GOMES – LEME – ME + 02. Fração 
ideal de 50% de um lote de terreno sem benfeitorias, sob n° 06 da quadra G do loteamento 

Jardim Serelepe, situado nesta cidade e comarca de Leme (SP), localizado com frente para a 
Rua 5, distante 48,23 metros do alinhamento predial da Rua 03, medindo 10,00 metros na frente, 

confrontando com a citada rua; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, mede 25,00 

metros confrontando com o lote n° 05; do lado esquerdo mede 25,00 metros confrontando com o 
lote n° 07, na face dos fundos mede 10,00 metros confrontando com o lote n° 31, encerrando 

uma área total de 250,00 metros quadrados. Imóvel esse cadastrado na municipalidade local 
sob n° 7.2698.0021.00. Imóvel matriculado sob n° 37.322 do RGI de Leme - SP. OBS: Conforme 

Auto de Penhora e Avaliação, embora não haja averbação na matrícula, o imóvel já foi 
desdobrado na prefeitura do município, e, no plano de fato, já foi dividido entre os coproprietários 

Juliano José Mello (a quem coube a metade do terreno na qual foi construída a casa de nº 60, 

onde ele reside com a família. E Roberto Aparecido Gomes, a quem coube a metade do terreno 
na qual foi construída a casa de n° 66, que se encontra ocupada. Portanto, no plano de fato, a 

parte ideal do executado, ora penhorada, já está individualizada e corresponde a casa 
de nº 66, da Rua Pedro Michelotto, uma edificação de padrão simples, contendendo dois 

quartas, sala, cozinha e banheiro. ÔNUS: Conforme Av.3/37.322 consta ARRESTO de parte ideal 

de 0,25% no processo nº 0005930-30.2014.8.26.0318 pelo 2° Oficio Judicial de Leme - SP. 
Reavaliado em 28/03/2018 em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Depositário: Roberto Aparecido Gomes.  
 

LOTE 07: N° PROCESSO: 0046200-39.2005.5.15.0134 – EXEQUENTE: CINTHIA 
DAIANI DE BARROS BRAGA LEME PENTEADO; EXECUTADO: WILSON SANCHES FILHO. 

Fração ideal de 95,76% de um prédio residencial com frente para a Rua Martinho Hilsdorf, 

nº 735, com área edificada de 127,80m², (conforme Av.02/6337). Imóvel matriculado sob n° 
6.367 do RGI de Leme - SP. OBS: Conforme Resultado de Hasta Pública, pela divisão de execução 

de Campinas, juntada aos autos (ID 76dde78), no Auto de Constatação de Imóvel, foi constatada 
a existência da subdivisão desta edificação, da seguinte forma: 03 (três) casas de morada, sendo 
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02 na parte frontal do imóvel, geminadas, e 01 nos fundos do terreno, contendo as primeiras, 2 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem e a edificada nos fundos com 1 dormitório, sala, 

cozinha e banheiro (entrada pela lateral esquerda, através de corredor).  2) Conforme Auto de 
Reavaliação, o imóvel atualmente se encontra com a fachada pintada na cor branca, estando no 

status quo ante. Reavaliado em 09/11/2017 em R$ 287.308,50 (duzentos e oitenta e sete mil, 

trezentos e oito reais e cinquenta centavos). Valor mínimo: R$ 143.654,25 (cento e 
quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).  

 
LOTE 08: N° PROCESSO: 0011066-33.2014.5.15.0134 – CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA 

BUENO; EXECUTADO: LEMECON CONSTRUÇÕES LTDA-ME E OUTROS (2). Veículo 
Camioneta I/FORD Ranger XL 12D, placa CZN-4789, cor marrom, ano/modelo 2000/2001, chassi 

8AFDR12D61J180778, Renavan 00753133075. OBS:1) Conforme Auto de Reavaliação consta que 

o veículo possui pneus ruins, lataria em boas condições, pintura „queimada‟ pela ação do tempo e 
apresentando descascamento em alguns pontos e riscos, interior em regular estado com alguns 

reparos no apoio de braço, motor em bom estado, embora não esteja o veículo em condição de 
movimento por estar com avaria no „motor arranque‟. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 

o hodômetro acusando 284.903 km, combustível diesel, tração 4x2. ÔNUS: Conforme pesquisa 

realizada no site do Detran-SP em 28/09/2018, consta débitos relativos a IPVA no valor de R$ 
7.908,17 e licenciamento atrasado sendo o último efetuado em 2012.  Avaliado em 14/05/2018 

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Depositária: 
Mara Ramos Andrielli Cozar, R. Pedro Alvares Cabral,158, Jd. Nova Santa Rita, Leme-SP.  

 


