
GALERIA PEREIRA 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 
CRECI/SP 65.564-F, fone: (16)9-8138.9310 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 11/03/2019 a 20/03/2019. 

1 - No dia 20 de março de 2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do 
Trabalho de Jundiaí/SP, localizada na Rua da Padroeira, 499, (4ª Vara do Trabalho), Centro, 

Jundiaí/SP CEP 13201-026, 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 10/06/2019. 

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, ressalvado os lotes 
com valor específico, fixado pelo juízo. 

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. 

- 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 
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quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  

10 - 15 (quinze) dias após a apresentaçãoda 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 –DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS:O proponente declara estar ciente de que caso haja 
incidência de condomínio sobre o imóvel desejado, é de sua inteira responsabilidade apurar os 

eventuais débitos existentes, bem como que o valor dos eventuais débitos condominiais não 

estão incluídos no preço do imóvel, e não poderão ser descontados do preço ofertado. 
13 - 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.  

14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. 

15 - 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 Jundiaí - 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: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos a 

impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os 
relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e 

multas, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que 

a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, 
inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do 

artigo 130, parágrafo único, do CTN).  
DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 

tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 
motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 

posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário.  

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: 4ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAÍ – SP. 

 
LOTE 01: Nº PROCESSO: 0084900-30.2007.5.15.0097 – EXEQUENTE: AUCINEI 

LOPES DOS SANTOS + 02; EXECUTADO: SOCIEDADE ESPORTIVA CAXAMBU. A) Um 

terreno, com a área de 9.266,60 metros quadrados, destacado do quinhão nº 109, da 
divisão do imóvel Sítio Caxambú, bairro do Caxambú, nesta cidade e comarca de Jundiaí, 

que assim se descreve: começam em um marco cravado na margem da Avenida Humberto 
Cereser, na margem direita do Ribeirão Ponte Alta; daí segue pela Avenida Humberto Cereser 

na distância de 87,74 metros, em dois segmentos, um com 84,93 metros e outro com 2,81 

metros, até encontrar a Estrada Roseira; daí viram um pouco à esquerda e segue na distância 
de 16,00 metros pela Estrada Roseira, até um marco, viram um pouco à esquerda e seguem na 

distância de 125,00 metros, confrontando com Luiz Leonardi, até encontrarem a divisa de José 
Novela Filho, onde existe outro marco; daí viram à esquerda e segue confrontando com José 

Novela Filho, por uma cerca ali existente, na distância de 72,00 metros até o Ribeirão Ponte 

Alta; daí viram novamente à esquerda e sobem pelo dito ribeirão, até encontrarem o ponto de 
partida, na distância de 86,54 metros.Contribuinte: 60.042.017 (em maior área). Imóvel 

matriculado sob nº 66.050 do 1º RGI de Jundiaí – SP. ÔNUS: Conforme AV.04/66.050 consta 
PENHORA no processo nº 0001280-84.2011.5.15.0096 pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí - 

SP. Avaliado em 13/04/2018 em R$ 4.633.300,00 (quatro milhões,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
seiscentos e trinta e três mil e trezentos reais). Valor mínimo: R$ 2.316.650,00 (dois 

milhões, trezentos e dezesseis mil e seiscentos e cinquenta reais).  

B) Um terreno denominado como GLEBA Nº 01, destacados da gleba nº 09, com a área de 
7.067,00 metros quadrados, em Jundiaí, que assim se descreve: começa na Estrada 

quem vem a Jundiaí, medindo pela frente da estrada 50,00 metros; daí deixa a estrada e 
segue à esquerda, em ângulo reto confrontando com a gleba nº 02 de Antenor Leonardi, até 

sair num pequeno córrego; daí deixa à esquerda, acompanhando o referido córrego acima na 

distância de 56,00 metros; e daí segue a estrada confrontando com o Club, medindo 94,00 
metros; daí segue à esquerda em ângulo reto, medindo 9,00 metros e daí segue à direita em 

ângulo reto, mede 32,00 metros, até sair na Estrada no marco, ponto de partida. Contribuinte: 

http://www.galeriapereira.com.br/


60.042.017 (em maior área). Imóvel matriculado sob nº 66.051 do 1º RGI de Jundiaí – SP. 
Avaliado em 13/04/2018 em R$ 3.533.500,00 (três milhões, quinhentos e trinta e três mil e 

quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 1.766.750,00 (um milhão setecentos e sessenta e 
seis mil e setecentos e cinquenta reais). Total avaliado em R$ 8.166.800,00 (oito milhões, 

cento e sessenta e seis mil e oitocentos reais). Valor mínimo: R$ 4.083.400,00 (quatro 

milhões, oitenta e três mil e quatrocentos reais). Depositário: Sociedade Esportiva 
Caxambu.   

 
LOTE 02: Nº PROCESSO: 0104900-51.2007.5.15.0097 – EXEQUENTE: AGILDO JOSE 

DE CASTRO + 26; EXECUTADO: VINAJUN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA + 12. A) 
Um terreno, constituído de partes de terras calculadas em 4.15.55 has., ou sejam 41.55m2., 

sem denominação especial situadas no Bairro da Chácara, confrontando com a Vinícola Jarinú 

LTDA, com Antonio Musselli e outros, e com Luiz Comin, tendo as seguintes divisas: ”começa no 
ponto A – árvores de para-raios, segue em linha reta na distância de 22m, deflete a direita até o 

córrego, medindo 30m., sobe pelo córrego na distância de 420m, até encontrar o bambu-
jardim, deflete a esquerda em linha reta medindo 28m., daí seguindo o valo na distância de 

185m., até encontrar outro valo, que acompanha a estrada Velha Jarinú – Jundiai, dai, segue a 

direita a distância de 111m, deflete a esquerda medindo 145m, e a direita 90m, até o ponto de 
partida. INCRA 633046002739-1, área total de 7,6, mod. fiscal 12,0; fmp 2,0. Imóvel 

matriculado sob nº 37.130 do RGI de Atibaia – SP. OBS: 1) Conforme AV.01/37.130 o imóvel 
localiza-se no Bairro da Chácara, município de Jarinú, da comarca de Atibaia - SP. 

ÔNUS: 1) Conforme AV.04/37.130 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
1213/93 pelo Serviço Anexo das Fazendas Públicas de Jundiai - SP. 2) Conforme AV.05/37.130 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 1089/43 pelo Serviço Anexo das Fazendas 

Públicas de Jundiaí -SP. 3) Conforme R.04/37.130 consta PENHORA sob nº 101/94 pela Vara 
Distrital de Jarinu – SP. 4) Conforme R.08/37.130 consta PENHORA no processo n° 489/91 pela 

Vara Distrital de Jarinu - SP. 5) Conforme R.09/37.130 consta PENHORA no processo n° 59/91 
pela Vara Distrital de Jarinu-SP. 6) Conforme Av.15/37.130 consta PENHORA no processo n° 

0002157-18.2013.5.15.0140 pela Vara do Trabalho de Atibaia - SP. 7) Conforme Av.16/37.130 

consta PENHORA no processo n° 152900922002 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí -SP. 
Avaliado em 22/11/2012 em R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais). Valor 

mínimo: R$ 575.000,00 (quinhentos e setenta e cinco mil reais). 
B) Um terreno, fechado por cerca de arame, com a área de m/m. 3.63.00has., situado no 

Bairro da Chácara, município de Jarinú, desta comarca de Atibaia, confrontando com 

propriedade da Vinícola LavernoLtda, Pedro Lorencini, Aléssio Bonança e outros, e com a 
estrada de Rodagem Jarinu a Jundiaí, contendo duas casas residenciais, três alambiques, 

dezessete dornas de madeira, mais duas casas residenciais simples, 20.000 pés de uvas 
curbinas, diversas construções (barracões, cantinas, pocilga, paiol), bombas d’agua, alambiques, 

bombas de puxar vinho, máquinas de moer, balança para 3.000 quilos. INCRA: 633046002739-
1, área total 7,6, mod. fiscal 12,0, fmp 2,0. Imóvel matriculado sob nº 37.131 do RGI de Atibaia 

– SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.05/37.131 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 

1213/93 pelo Serviço Anexo das Fazendas Públicas de Jundiaí -SP. 2) Conforme Av.06/37.131 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 1089/43 pelo Serviço Anexo das Fazendas 

Públicas de Jundiaí -SP. 3) Conforme R.04/37.131 consta PENHORA no processo n° 59/91 pela 
Vara Distrital de Jarinu - SP. 4) Conforme R.09/37.131 consta PENHORA no processo 489/91 

pela Vara Distrital de Jarinu- SP. 5) Conforme R.10/37.131 consta PENHORA no processo n° 

59/91 pela Vara Distrital de Jarinu - SP. 6) Conforme Av.16/37.131 consta PENHORA no 
processo n° 0002157-18.2013.5.15.0140 pela Vara do Trabalho de Atibaia - SP. 7) Conforme 

Av.17/37.131 consta PENHORA no processo n° 3736/2002 pelo Anexo das Fazendas de Jundiaí-
SP. 8) Conforme Av.18/37.131 consta PENHORA no processo n° 5801/03 pelo Anexo das 

Fazendas de Jundiaí –SP. 9) Conforme Av.19/37.131 consta PENHORA no processo n° 
152900922002 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí – SP. Avaliado em22/11/2012 em R$ 

850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 425.000,00 

(quatrocentos e vinte e cinco mil reais). Total avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões 
de reais). Valor mínimo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).  

 
LOTE 03: Nº PROCESSO: 0001036-50.2014.5.15.0097 – EXEQUENTE: MARCIO 



PASCHOAL FRANCISCO PIRES +01; EXECUTADO: PLASTLACRE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – EPP + 02. Parte ideal de 1,15%correspondente a 

2.368,40m2 do imóvel objeto da matrícula 13.193, que assim se descreve:Um terreno 
destacado do Sítio Monte Alegre, no Sítio Corrupira ou Engordador, designado pelo nº78, neste 

município, 1ª circunscrição imobiliária, com a área de 205.000,00, contendo 3 ranchos de pau a 

pique e uma cerca de arame, dividindo-se pelo modo seguinte: saindo do marco 112, colocado 
à direita do córrego que vem da estação de Corrupira, segue com rumo de 43º22’E, numa 

extensão de 634,62 metros, até o marco 110; daqui, com o rumo de 46º38’NE, até o marco 91, 
com 324,00 metros, tomando aqui o rumo 43º 22’ NO, e achando em 643,10 metros o marco 

92, também à margem direita do referido córrego, subindo o mesmo córrego até o ponto de 
saída, sendo seus confrontantes ao norte, o lote nº 82; a estes com sucessores de Francisco de 

Queiroz Telles; ao sul com o lote nº 76; à oeste com o lote nº 79. Cadastro no INCRA em área 

maior nº633.054.003.867; área total: 80,4; área explorada: 66,1; área explorável: 73,2; 
módulo: 10,2; nº módulos: 7,15; e fração mínima de parcelamento: 10,2. Imóvel matriculado 

sob nº 13.193 do 1º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) O imóvel supra admite cômoda divisão, 
entretanto, não houve a individualização da parte ideal dos atuais proprietários correspondente 

a 2.368,40m2 ou 1,15530% do imóvel. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, referida parte 

ideal está devidamente delimitada, estando localizada, dentro do condomínio, na Rua Sete, nº 
131. Dentro desta parte ideal há benfeitorias: casa, piscina, etc., possuindo uma área 

construída em torno de 300,00m2à 400,00m2, que não tem registro pelo fato de o 
condomínio não ser regularizado, estando o condomínio localizado na Av. Nicola Acieri, 750, 

Bairro Corrupira, Jundiaí – SP.  ÔNUS: Conforme AV.211/13.193 consta PENHORA de 
1,15531% do imóvel no processo nº 00101804820155150021 pela 2ª Vara do Trabalho de 

Jundiaí - SP. Não foi possível a apuração de possíveis débitos condominiais. Avaliado 

em18/08/2016 em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Valor mínimo: R$ 540.000,00 
(quinhentos e quarenta mil reais). Depositário: Célia Maria Falbo Cardoso. 

 
LOTE 04: Nº PROCESSO: 0108800-86.2000.5.15.0097 – EXEQUENTE: MANOEL JOSE 

DE OLIVEIRA; EXECUTADO: KONSHIDRA CONSTRUCOES LTDA + 01. Lote de terreno 

urbano, sem benfeitorias, sob nº 22 da quadra E, do loteamento denominado JARDIM SÃO 
CONRADO, situado na cidade de Campo Limpo Paulista, comarca de Jundiaí, com a área 

de 250,00m2, medindo 10,00m de frente para a Rua Dois, por 25,0m da frente aos fundos de 
ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, confrontando de um lado com o 

lote 23, de outro lado com o lote 21 e nos fundos confronta com Nelson, Antonio Henrique e 

Carlos Roberto Marchetti. Cadastro PM nº 03.251.001/91. Imóvel matriculado sob nº 66.372 do 
2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação há benfeitorias no imóvel, 

constando de duas construções em alvenaria, com cerca de 135,00m2 de área, cada, 
portanto, 270,00m2. No setor de cadastro de imóveis da Prefeitura de Campo Limpo Paulista 

consta o desdobro do imóvel. Portanto, consta dois números de inscrição imobiliária: nº 
003267030001 e nº 003267031001, estando o imóvel localizado atualmente na Rua Oswaldo 

Fernandes Chagas, 68/70, Jd. S. Conrado, Campo Limpo Paulista – SP. ÔNUS: 

Conforme AV.03/66.372 consta PENHORA no processo nº 01094000420005150002 pela 1ª Vara 
do Trabalho de Jundiaí - SP. Avaliado em 03/12/2016 em R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil 

reais). Valor mínimo: R$ 312.000,00 (trezentos e doze mil reais). Depositário: Janete 
Palandi.  

 

LOTE 05: Nº PROCESSO: 0000960-94.2012.5.15.0097 – EXEQUENTE: CLEMILTO 
LOURENCO DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: PEIXOTO LOPES TERRAPLANAGEM 

LTDA – ME E OUTROS. Lote 06 da quadra 31, do PARQUE DA FIGUEIRA, com 300ms2, 
medindo 10,00 metros de frente, igual dimensão nos fundos, por  30,00 metros de comprimento 

da frente aos fundos, em ambos os lados, confrontando da frente aos fundos, em ambos os 
lados, confrontando na frente com a rua 13, atual rua São Pedro do Turvo, nos fundos com o 

lote 51, do lado direito de quem olha da frente aos fundos com o lote 5, a do lado esquerdo 

com o lote 07. CC. nº 048.113.000, QT. 03116. Imóvel matriculado sob nº 48.447 do 3º RGI de 
Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Av.07/48.447 o imóvel está cadastrado na Prefeitura 

Municipal de Campinas sob n° 094.000.071 / 3443.13.16.0433.01001. 2) Conforme Auto de 
Avaliação de Imóvel, o imóvel trata-se de uma casa residencial, localizada na Rua São 



Pedro do Turvo, nº 303, Parque da Figueira, Campinas – SP. 3) Conforme Certidão de 
Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Campinas – SP, em 19/04/2018, o imóvel 

possui 140,00 m2de área construída, sendo o ano de construção 1994. ÔNUS: 1) Conforme 
AV.11/48.447 consta PENHORA de 50% no processo nº 0001531.59.2012.5.15.0002 pela 1ª 

Vara do Trabalho de Jundiaí – SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 

Municipal de Campinas – SP, em 19/04/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 
241,98. Avaliado em02/05/2016 em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Valor 

mínimo: R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 
 

LOTE 06: Nº PROCESSO: 0176600-68.1999.5.15.0097 – EXEQUENTE:MARCELO 
VICENTE+ 02; EXECUTADO: SO BREK COMERCIAL AUTO PECAS LTDA+ 06. Uma 

GLEBA DE TERRAS, designada por gleba nº 3, situada no Sítio Retenten, Bairro do Traviú, 

neste município de Jundiaí, com a área de 15.200,00mts2, mais ou menos, dentro da 
seguinte confrontação: “parte de um marco de madeira junto ao caminho particular que serve a 

mesma, seguindo um rumo de 79º06’ SW e distância de 56,08 metros, confrontando com Celio 
Bertassi; daí, deflete à direita com um rumo de 06º44’ NW, numa distância de 146,00 metros, 

confrontando com Honório Bertassi; daí, deflete à esquerda, com um rumo de 61º17’ NW e 

distância de 40,00 até o córrego e confrontando com Honório Bertassi; daí, segue rio acima 
numa distância de 34,50 metros confrontando com Santo Bertassi; daí, abandona o córrego, 

defletindo à direita com rumo de 89º59’ NE numa distância de 142,07 metros, confrontando 
com o mesmo; daí, deflete à direita seguindo o caminho ali existente, numa distância de 203,47 

metros, confrontando com Alexandre Bertassi e Atílio Bertassi, até encontrar o ponto de 
partida”. Cadastro no Incra n° 633.054.012-335-9; área total: 1,5; área explorada:0,7; área 

explotável: 1,5; módulo: 8,8; n° de módulos: 0,17; e fração mínima de parcelamento: 1,5.  

Imóvel matriculado sob nº 13.138 do 1º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme Auto de 
Penhora, o imóvel está cadastrado sob atual nº INCRA 633.054.0012.2) Conforme Laudo de 

Avaliação (fls. 615 e seguintes) o imóvel onde situa-se o imóvel trata-se de uma região com 
características rurais composta de chácaras residenciais, áreas de cultivo e de imóveis 

residenciais, dotada de alguns dos principais melhoramentos públicos e serviços comunitários: 

rede de energia elétrica, iluminação pública, telefone, coleta de lixo e condução coletiva. O 
imóvel encontra-se localizado na Estrada do Retentem, 628, Traviu, Jundiaí-SP. O terreno 

possui formato regular, topografia em com suas divisas bem definidas. A edificação existente no 
imóvel trata-se de uma casa padrão médio, com área construída de aproximadamente 

650,00 m², dotada de dormitórios, cozinha, sala e banheiros e se encontra em regular estado 

de conservação. As características construtivas e o estado de conservação emprestam a 
edificação uma idade aparente de 40 anos. O imóvel possui uma piscina com área total 

aproximadamente 24,00 m², além de uma casa de caseiro, que possui dois dormitórios, 
cozinha, sala e um banheiro, com aproximadamente 60,00m2.ÔNUS: 1) Conforme AV.02/13.138 

consta PENHORA no processo nº 00084910320124036128 pela 2ª Vara Federal de Jundiaí-SP. 
2)Conforme AV.03/13.138 consta PENHORA no processo 0102400-61.1998.5.15.0021 pela 2ª 

Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. Reavaliado em 09/03/2018 em R$ 600.000,00 (seiscentos mil 

reais). Valor mínimo: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Depositário: 
Armando Benedito Bonini.  

 
LOTE 07: Nº PROCESSO: 0001316-91.2012.5.15.0161 – EXEQUENTE: CASSIO 

MACIEL RIBEIRO + 31; EXECUTADO: PRO - SERVICE COMERCIO E TECNOLOGIA DE 

COMPUTADORES LTDA - ME + 04.  Prédio situado à Rua F, nº 62, e seu TERRENO 
constante de parte do lote 8 da quadra 6, na Vila Califórnia, Bairro Jabacaguera, 32º 

Subdistrito – Capela do Socorro, em São Paulo – SP, medindo 5,90 m de frente, 25,50 m da 
frente aos fundos, do lado direito de quem da Rua olha para o imóvel, onde confina com 

terrenos do Jardim Marabá, 22,20 m do lado esquerdo, onde confina por muros e paredes de 
meação com o prédio nº 56, e nos fundos mede 5m, onde confina com parte do lote nº 7, 

encerrando a área de 120 m², medidas essas todas aproximadas, estando localizado a 28,10 

m da esquina da Rua 7. Contribuinte: 092.345.0008.  Imóvel matriculado sob nº 22.935 do 11º 
RGI de São Paulo – SP. OBS: 1) Conforme AV.02/22.935 o imóvel atualmente está cadastrado 

na Prefeitura Municipal local sob nº 095.345.0018-6.2) Conforme AV.03/22.935 consta alteração 
da denominação da Rua F para Rua Brasilio Veiga. 3) Conforme AV.04/22.935 consta que o 



prédio nº 62 da Rua Brasilio Veiga teve seu número alterado para nº 150. 4) Conforme 
AV.05/22.935 consta que o prédio supra possui área construída de 154,00 m². Reavaliado 

em 10/11/2015 em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: 
R$450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).Depositário: Airton Herminio de 

Oliveira.   

 
LOTE 08: Nº PROCESSO: 0011626-52.2015.5.15.0097 – EXEQUENTE: OLIMPIO 

BARBOSA PEREIRA; EXECUTADO: SDM ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS 
LTDA - EPP+ 02. LOTE DE TERRENO, urbano, sem benfeitorias, designado por n. 08 B, 

originário do desdobro do lote 33-B, do desmembramento SEM DENOMINAÇÃO ESPECIAL, 
localizado no NÚCLEO COLONIAL BARÃO DE JUNDIAÍ, nesta cidade de Jundiaí, com área 

de 2.268,78m², que assim se descreve: distante do alinhamento da Rua Atilio Giarolla, 138,66 

metros, mede 20,00 metros, em reta, de frente para a RUA IDEAL PADRÃO, no rumo SW 
21º50’58’’ NE, 107,54 metros, pelo lado direito, de quem da rua olha o lote, confrontando com 

o lote n. 08A, 115,23 metros, pelo lado esquerdo, de quem da rua olha, em dois segmentos, 
sendo 46,34 metros, no rumo NW 81º43’08’’ SE, até o ponto C, partindo do ponto C, mede 

68,89 metros, no rumo NW 79º52’’08 SE, confrontando com propriedade de João Chiavegatto, 

22,35 metros, nos fundo, confrontando com Área Verde 3. Contribuinte PM n° 58.015.0054. 
Imóvel matriculado sob nº 148.616 do 2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme 

Av.01/148.616, o imóvel supra é originário do desdobro do terreno objeto da Av.03 da matrícula 
nº 123.797 do 2º RGI de Jundiaí – SP. 2) Conforme Auto de Reavaliação, o imóvel está 

atualmente cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 58.015.0057. Trata-se de área sem 
construção, consoante informações obtidas junto a Prefeitura Municipal de Jundiaí. 3) 

Conforme Certidão de Oficial de Justiça, não há número cadastrado na Prefeitura, constando, 

apenas, Rua Ideal Padrão, s/n. Subindo a Rua Ideal Padrão a partir da Intersecção com a 
Rua Atílio Giarola, o imóvel é o quarto lote à direita (ponto de referência: casa 635 – o imóvel é 

o terceiro lote a partir da casa nº 635, para quem sobe a Rua Ideal Padrão a partir da 
intersecção com a Rua Atílio Giarolla). 4) Conforme Certidão de Contribuinte Imobiliário, emitido 

no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí, em 12/12/2018, o imóvel possui uma área total de 

2.270,00 m². ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí, 
em 12/12/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 362,32. Avaliado em 

12/05/2017 em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Valor mínimo: R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais). Depositário: Sidney Meneguim.  

 

LOTE 09: Nº PROCESSO: 0012473-54.2015.5.15.0097 – EXEQUENTE:  
LUIZ ANTONIO PAES E OUTROS; EXECUTADO: VILA REAL BLOCOS E LAJES LTDA – 

ME E OUTROS. A) Apartamento nº 72, situado no 7º andar, do Bloco B, do Condomínio 
Residencial “CANTABILE”, n° 55 da RUA MAESTRO FRANCISCO FARINA, esquina com 

Avenida São Paulo, Vila Progresso, nesta cidade de Jundiaí, com área privativa real total de 
71,79 m², área comum real de 45,8115 m², área real total de 117,6015 m² e fração ideal 

no terreno de 1,0972% correspondente a 17,203589 m². Esta unidade possui o direito ao uso 

de uma vaga de garagem, indeterminada, para um auto. Contribuinte PM n° 10.041.0001; 
10.041.0026; 10.041.0027 e 10.041.0034.Imóvel matriculado sob nº 143.724 do 2º RGI de 

Jundiaí – SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel encontra-se ocupado por 
inquilinos. ÔNUS: 1) Conforme AV.02/143.724 consta PENHORA no processo 65392012 pela 3ª 

Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 2) Conforme AV.03/143.724 consta PENHORA no processo 

11929-94.2014.5.15.0002 pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. Avaliado em 27/03/2017 em 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 

reais).  
B)Vaga de garagem nº 47, situado no 2º subsolo, do Condomínio Residencial 

“CANTABILE”, n° 55 da RUA MAESTRO FRANCISCO FARINA, esquina com Avenida São 
Paulo, Vila Progresso, nesta cidade de Jundiaí, com área privativa real total de 9,90 m², 

área comum real de 2,3523 m², área real total de 12,2523 m² e fração ideal no terreno de 

0,0719%, correspondente a 1,126869 m². CONTRIBUINTE PM n° 10.041.0001; 10.041.0026; 
10.041.0027 e 10.041.0034. Imóvel matriculado sob nº 143.756 do 2º RGI de Jundiaí – SP. 

Avaliado em 27/03/2017 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). Depositário: Alfredo Azevedo Pinto Junior.  



LOTE 10: Nº PROCESSO: 0044100-96.2003.5.15.0097 – EXEQUENTE:  
JOSE VIEIRA DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: TODIBO EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIAIRIOS LTDA+ 03. A) Um lote de terreno sob número três (03) da quadra “H” 
do loteamento denominado “Portal da Colina”, situado nesta cidadee comarca de Jundiaí, 

com área de um mil, quatrocentos e treze metros e cinquenta e oito décimos de 

metros quadrados (1.413,58m²), medindo vinte e um metros e oito centímetros (21,08m.) 
em linha reta, mais sete metros e sessenta e três centímetros (7,63m.) em curva e mais vinte e 

três metros e vinte e nove centímetros (23,29m.) em linha reta de frente para a Rua Seis (06): 
pelo lado direito, mede vinte e cinco metros e noventa e cinco centímetros (25,95m), 

confrontando com o lote número dois (02); pelo lado esquerdo mede vinte e quatro metros e 
oitenta e três centímetros (24,83m) confrontando com o lote número quatro (04); e pelos 

fundos mede inicialmente trinta e quatro metros e cinquenta e um centímetros (34,51m.) e mais 

vinte e quatro metros e quarenta centímetros (24,40m.) confrontando com áreas de Guido 
Passarin. Imóvel matriculado sob nº 69.426 do 1º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme 

AV.03/69.426 o imóvel está atualmente cadastrado na Prefeitura Local sob nº 61.098.0003.2) 
Conforme AV.10/69.426 a Rua 6 passou a denominar-se Rua Rubens Ferreira Dias. 3) 

Conforme Certidão de Oficial de Justiça, o imóvel trata-se de terreno sem construção de leve 

declive. 4) Conforme Certidão de Contribuinte Imobiliário, emitida no site da Prefeitura 
Municipal de Jundiaí – SP, em 14/12/2018, o imóvel está localizado na Rua Rubens Ferreira 

Dias, número 774. ÔNUS: 1) Conforme Av.06/69.426 o imóvel foi gravado com as cláusulas 
de IMPENHORABILIDADE, INCOMUNICABILIDADE e INALIENABILIDADE (Conforme 

Av.19/69.426 as referidas cláusulas objeto da Av.06 tornaram-se ineficazes, em virtude de 
fraude à execução.)2)Conforme AV.07/69.426 consta PENHORA de parte ideal de 1/3 no 

processo 0086200-89.2005.5.15.0002 pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 3)Conforme 

Av.08/69.426 consta AÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR sob n° 451.01.2012.000467-5-000000-000 
pela 1ª Vara Cível de Piracicaba -SP. 4) Conforme AV.11/69.426 constaPENHORA departe ideal 

de 1/3 no processo 0039400-12.2005.5.15.0096 pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 5) 
Conforme AV.16/69.426 constaPENHORA departe ideal de 1/3 no processo 524042013 pela 4ª 

Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 6) Conforme AV.18/69.426 constaINDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo nº 01005000420025150021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP.7) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí – SP, em 14/12/2018  

constam débitos relativos à IPTU no valor deR$ 61.880,55. Reavaliado em 14/04/2016 em R$ 
285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 213.750,00 (duzentos 

e treze mil e setecentos e cinquenta reais). Depositário: Maurício Adriano Pereira Nunes. 

B) Um lote de terreno sob número quatro (04) da quadra “H” do loteamento denominado 
“Portal da Colina”, situado nesta cidade e comarca de Jundiaí, com área de um mil metros 

e quatro décimos de metros quadrados (1.000,04m²), medindo quarenta metros e vinte 
e sete centímetros (40,27m.) de frente para a Rua seis (06); pelo lado direito mede vinte e 

quatro metros e oitenta e três centímetros (24,83m.) confrontando com o lote número três 
(03); pelo lado esquerdo mede vinte e quatro metros e oitenta e três centímetros (24,83m.) 

confrontando com a Viela Quinze (15); e pelos fundos mede quarenta metros e vinte e sete 

centímetros (40,27m.) confrontando com áreas de Guido Passarin. Imóvel matriculado sob nº 
69.427 do 1º RGI de Jundiaí – SP.OBS: 1) Conforme AV.03/69.427 o imóvel atualmente se 

encontra cadastrado na Prefeitura Local sob nº 61.098.0004. 2) Conforme AV.11/69.427 a Rua 
6 passou a denominar-se Rua Rubens Ferreira Dias.3) Conforme Certidão de Contribuinte 

Imobiliário, emitida no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí – SP, em 14/12/2018, o imóvel 

está localizado na Rua Rubens Ferreiras Dias, 812. ÔNUS: 1) Conforme Av.06/69.427 o 
imóvel ficou gravo com as cláusulas de IMPENHORABILIDADE, INCOMUNICABILIDADE e 

INALIENABILIDADE (Conforme Av.15/69.427 as referidas cláusulas objeto da Av.06 tornaram-se 
ineficazes, em virtude de fraude à execução.) 2) Conforme AV.07/69.427 constaPENHORA 

departe ideal de 1/3 no processo 0127000-57.2008.5.15.0002 pela 1ª Vara do Trabalho de 
Jundiaí-SP. 3) Conforme AV.08/69.427 constaPENHORA departe ideal de 1/3 no processo 

126400452008 pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 4)Conforme AV.10/69.427 

constaPENHORA departe ideal de 2/3 no processo 0020200-78.2003.5.15.0002 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Jundiaí-SP. 5) Conforme AV.12/69.4267 constaPENHORA departe ideal de 1/3 no 

processo 0039400-12.2005.5.15.0096 pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 6) Conforme 
AV.13/69.4267 constaPENHORA departe ideal de 1/3 no processo 524042013 pela 4ª Vara do 



Trabalho de Jundiaí-SP. 7) Conforme AV.14/69.4267 constaINDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 01005000420025150021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP.8) Conforme 

pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí, em 14/12/2018, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$50.360,48. Avaliado em 24/11/2016 em R$ 295.000,00 

(duzentos e noventa e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 221.250,00 (duzentos e vinte e 

um mil e duzentos e cinquenta reais). Depositário: Neusa Orsini Moscoso.  
 

LOTE 11: Nº PROCESSO: 0066100-03.1997.5.15.0097 – EXEQUENTE: CLAUDIO 
ROBERTO DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: V C R COMERCIAL DE CARNES LTDA – 

ME + 02. Um terreno situado no Bairro dos Farias, do município de Araçoiaba da Serra, 
desta Comarca, perímetro urbano, com frente para a Rodovia São Paulo-Paraná, no seu 

lado direito, tendo acesso por uma faixa de terreno de propriedade de José Rubens Bismara, 

tendo as seguintes medidas e confrontações: na frente, onde mede 40,00 metros, com a faixa 
de terreno citada; pelo lado direito, onde mede 87,50 metros com propriedade de Esmir Vaz 

Prado; e no lado esquerdo, onde mede 89,00 metros com propriedade também de Esmir Vaz 
Prado; e nos fundos onde mede 40,00 metros, com propriedade da firma Agropecuária Lutfalla 

S/A.; perfaz a área de 3.535,00 metros quadrados; o citado terreno está localizado a 

271,10 metros de distância da divisa da propriedade da firma Agropecuária Lutfalla S/A., no seu 
lado direito. Imóvel matriculado sob nº 11.454 do 2º RGI de Sorocaba – SP. OBS: 1) Conforme 

AV.03/11.454 consta que a faixa de terreno em frente a propriedade de José Rubens Bismara, 
situado no Bairro dos Farias, em Araçoiaba da Serra, da comarca de Sorocaba, paralela à 

Rodovia São Paulo-Paraná atualmente denomina-se Rua Professor Toledo. 2) Conforme 
AV.04/11.454 consta que foi edificado um prédio que recebeu o nº 1.426, com frente para a 

Rua Professor Toledo, em Araçoiaba da Serra. 3) Conforme AV.05/11.454 consta que o 

imóvel está cadastrado na Prefeitura de Araçoiaba da Serra -SP sob nº 000130. 4) Conforme 
Certidão de Oficial de Justiça, o imóvel trata-se de uma edificação térrea, com cerca de 40 

metros de área construída. 5) Conforme Ficha Cadastral, emitida no site da Prefeitura 
Municipal de Araçoiaba da Serra, em 17/12/2018, o imóvel possui uma área construída 

averbada de 118,29 metros quadrados. ÔNUS: Conforme AV.07/11.455 consta PENHORA de 

25% no processo 0001946-75.2013.5.15.0109 pela 3ª Vara do Trabalho de Sorocaba-SP. 
Avaliado em 01/10/2013 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

300.000,00 (trezentos mil reais). Depositário: Tania Antunes Grotti.  
 

LOTE 12: Nº PROCESSO: 0073700-94.2005.5.15.0097 – EXEQUENTE: PATRICIA DE 

CAMPOS VITAL; EXECUTADO: FORMACAO PROFISSIONAL DE EXCELENCIA LTDA – 
ME + 03. UMA CASA, situada à Rua Dois, sob nº 61, com seu respectivo terreno constituído 

da parte B do lote nº 8, da quadra B, no Bairro da Água Fria, na Vila Rio Branco, nesta 
cidade e comarca de Jundiaí, com área de 190,08 metros quadrados, medindo o terreno 

dez metros e cinquenta e seis centímetros (10,56m) de frente, por dezoito metros (18,00m) da 
frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando pela frente com a Rua Dois, por um lado 

com a parte A do lote nº 7, de outro lado com a parte A do mesmo lote nº 8, e nos fundos onde 

tem a mesma medida da frente, confronta com o lote nº 2. Contribuinte: 16.008.0006. Imóvel 
matriculado sob nº 83.706 do 1º RGI de Jundiaí – SP. OBS: Conforme Certidão de Valor Venal, 

emitida no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí – SP, em 17/12/2018, o imóvel está 
atualmente localizado na Rua Antônio Devisate, 61, Jd. Tiradentes. ÔNUS: 1) Conforme 

AV.05/83.706 consta PENHORA de 16,66% no processo 51600032009 pela 1ª Vara do Trabalho 

de Jundiaí-SP. 2) Conforme AV.09/83.706 consta PENHORA de 16,66% no processo 0191100-
03.2004.5.15.0021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. Avaliado em 11/07/2013 em R$ 

280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 280.000,00 (duzentos e 
oitenta mil reais). Depositário: Inês de Carvalho de Toledo.  

 
LOTE 13: Nº PROCESSO: 0096000-11.2009.5.15.0097 – EXEQUENTE: SERGINALDO 

NUNES DE OLIVEIRA; EXECUTADO: RTC AUTO POSTO UM LTDA + 06. O LOTE DE 

TERRENO, sem benfeitoria, de domínio pleno, sob nº 13, da quadra K, do Jardim do 
Contorno, nesta cidade, 1º subdistrito, município, comarca e 1ª Circunscrição de Bauru, coma 

área de 288,00 m2., medindo 12,00 metros de frente e de fundos e 24,00 metros de cada 
lado e que confronta: na frente com a rua IV, quarteirão 1, lado par, distante 24,00 metros 



da esquina da rua VI, de um lado com o lote 12; de outro com o lote 14; e nos fundos com o 
lote 3. Imóvel matriculado sob nº 1.152 do 1º RGI de Bauru – SP. OBS: 1) Conforme Auto de 

Avaliação. o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Bauru sob n° 030935013, e não 
consta área edificada no imóvel.ÔNUS: 1) Conforme AV.12/1.152 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TITULO EXTRAJUDICIAL n°0040021-82.2012.8.26.0071 pela 5ª Vara Cível de Bauru-SP. 2) 

Conforme AV.13/1.152 consta PENHORA no processo 071.01.2009.035549-1 pelo 5º Ofício Cível 
de Bauru-SP. 3) Conforme AV.14/1.152 consta PENHORA no processo 52400-31/2009 pela 1ª 

Vara do Trabalho de Jundiaí-SP.4)Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal 
de Bauru, em 17/12/2018 constam débitos relativos a IPTU no valor de R$6.768,75. Avaliado 

em 05/10/2017 em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 90.000,00 
(noventa mil reais). Depositário: Bruno Zorzan.  

 

LOTE 14: Nº PROCESSO: 0110700-12.1997.5.15.0097 – EXEQUENTE: EDISON 
DONIZETI GONCALVES FEITOZA E OUTROS; EXECUTADO: MULTIVISA COMERCIAL 

LTDA + 02. A) Vaga n° 01, localizada no sub-solo do EDIFÍCIO COSTA DO SOL, situado à 
Avenida Marechal Deodoro da Fonseca no. 1.324, nesta cidade, município e comarca de 

Guarujá-SP, com capacidade para a guarda e estacionamento de 01 (um) carro de passeio, 

possuindo a área privativa real de 25,47ms2, mais a área comum real de 4,702ms2, 
perfazendo a área total real de 30,172ms2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 

0,001956 ou 0,1956%, confrontando, de quem da área de circulação olhar para a vaga, pela 
frente com área de circulação e manobras, do lado direito com o muro existente na área de 

recuo em relação à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, do lado esquerdo com a vaga n° 02, 
e nos fundos com muro divisório da Rua Brasil.Cadastrado pela Prefeitura Municipal de Guarujá 

sob n° 0-0017-008-016. Imóvel matriculado sob nº 76.728 do RGI de Guarujá – SP.OBS: 1) 

Conforme AV.06/76.728consta uma faixa de terreno onde se assenta o Edifício Costa do Sol 
localiza-se em área de marinha. 2) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, as referidas vagas 

pertencem ao apartamento 82, sendo que o número cadastrado pela Prefeitura de Guarujá é o 
mesmo para lançamento de IPTU. ÔNUS: 1) Conforme AV.07/76.728 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS de Adalberto Dinis Guedes Clemente.2) Conforme AV.08/76.728 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS de Adalberto Dinis Guedes Clemente. Avaliado em 
26/07/2017 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 

(quarenta e cinco mil reais).  
B) Vaga n° 11, localizada no andar térreo do EDIFÍCIO COSTA DO SOL·, situado à Avenida 

Marechal Deodoro da Fonseca n°. 1.324, nesta cidade, município e comarca de Guarujá-

SP, com capacidade para a guarda e estacionamento de 01 (um) carro de passeio, possuindo a 
área privativa real de 25,47ms2, mais a área comum real de 4,702ms2, perfazendo a área 

total real de 30,172ms2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,001956 ou 0,1956%, 
confrontando, de quem da área de circulação olhar para a vaga, pela frente com a área de 

circulação e manobras, do lado direito comas vagas n°s. 09 e 10, do lado esquerdo com a área 
de circulação e nos fundos com a jardineira.Cadastrado pela Prefeitura Municipal de Guarujá, 

sob n° 0-0017-008-016.Imóvel matriculado sob nº 76.729 do RGI de Guarujá – SP. OBS: 1) 

Conforme AV.06/76.729 consta que uma faixa do terreno onde se assenta o Edifício Costa do 
Sol localiza-se em área de marinha. ÔNUS: 1) Conforme AV.08/76.729 consta PENHORA no 

processo nº 00009371220115020303 pela 3ª Vara do Trabalho de Guarujá-SP. 2) conforme 
AV.09/76.729 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS de Adalberto Dinis Guedes Clemente.3) 

Conforme AV.10/76.729 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS de Adalberto Dinis Guedes 

Clemente. Avaliado em 26/07/2017 em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Valor 
mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Depositário: Adalberto Dinis Guedes 

Clemente.  
 

LOTE 15: Nº PROCESSO: 0170500-19.2007.5.15.0097 – EXEQUENTE: LUCIANA KLAI 
FABRI ALMEIDA; EXECUTADO: CENTRO AUTOMOTIVO XV DE NOVEMBRO COMERCIO 

E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA - ME + 02. Um terreno urbano, com 346,00m2, 

constituída da área 96, da planta particular dos proprietários, situado em Campo Limpo 
Paulista, nesta comarca, medindo 9,00m, de frente para a Rua Julio Prestes, por 37,00m do 

lado direito entrando e 40,00m do lado esquerdo, tendo nos fundos 9,50m de largura, 
confrontando, com a área nº 95, com a área nº 97 e Manoel Tavares da Silva, respectivamente. 



Imóvel matriculado sob nº 3.300 do 2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme AV.04/3.300 o 
imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 01.073.003.001. 2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, há benfeitorias no imóvel, constando na ficha cadastral 
da Prefeitura uma área construída de 283m², sendo que possui pequenas divisões, a saber 

um salão com medida de 5x4, uma casa de 4 cômodos, uma de 3 cômodos e uma de 2 

cômodos. Está situado na Rua Julio Prestes, 94/96, Vila São Paulo, Campo Limpo 
Paulista -SP. ÔNUS: Conforme AV.16/3.300 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 

n° 1144220105150002 pelo Portal do Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado de São 
Paulo. Avaliado em 26/01/2015 em R$ 390.300,00 (trezentos e noventa mil e trezentos reais). 

Valor mínimo: R$ 390.300,00 (trezentos e noventa mil e trezentos reais). Depositário: 
Samuel Antonio de Sousa.  

 

LOTE 16: Nº PROCESSO: 0023600-82.1998.5.15.0097 – EXEQUENTE:  
SERGIO MANUEL DA SILVA; EXECUTADO: PEKEL SERVICOS DE ENGENHARIA S/C 

LTDA - ME + 02. Uma área de terras, medindo 1.800,00 metros quadrados, no BAIRRO DA 
CACHOEIRA, zona urbana deste município de Ibiúna, com as seguintes medidas e 

confrontações: - “Tem frente de 16,00 metros para a Estrada Municipal que liga Ibiúna a Campo 

Verde; defletindo à direita na confluência daquela via com a rua Flamboyant na extensão de 
15,60 metros, em linha curva, prosseguindo no alinhamento da rua Flamboyant, na extensão de 

51,15 metros; defletindo novamente à direita, segue na extensão de 36,30 metros, 
confrontando com terras da Braspar S/A- Ad- Participação e Empreendimentos, até encontrar a 

divisa com terras de Willian Andreotti, onde novamente deflete à direita, confrontando com 
aquele confinante, na extensão de 54,35 metros, até encontrar a Estrada Municipal – Ibiúna – 

Campo Verde, onde teve início a presente descrição. Cadastra em maior porção no rol dos 

contribuintes do imposto territorial urbano da Prefeitura Municipal local, conforme lançamento 
nº 062-0025/79.Imóvel matriculado sob nº 2.344 do RGI de Ibiúna – SP. OBS: 1) Conforme 

Auto de Penhora o imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal Local sob nº 
40.94961.13.01.0001.00.000 (consoante espelho fornecido pela prefeitura).O endereço atual do 

imóvel é Estrada Vicinal Antônio Rodrigues Pinto (Estrada da Cachoeira), Km 4,6 (esquina 

com a Rua Flamboyant), Bairro da Cachoeira, Ibiúna – SP, CEP 18.150-000. O imóvel não possui 
construções e fica em um loteamento aberto, com iluminação pública e telefone; o lote tem 

frente para a estrada municipal, que é afastada, e, no lado esquerdo de quem de frente olha 
para o lote, há a Rua Flamboyant, que não é pavimentada; a maior parte da área situa-se a 

cerca de 2,5m a 3m acima do nível da estrada; o lote apresenta aclive da frente para os fundos 

do terreno e suave declive da direita para a esquerda de quem da frente olha para o imóvel; no 
lote, há poucas árvores de médio a grande porte; do lote, há vista para a represa de 

Itupararanga (o lote não fica na beira da represa). ÔNUS: 1) Conforme R.02/2.344 consta 
PENHORA no processo 2000.61.82.043922.9 pela 1ª Vara Cível de Ibiúna-SP. 2) Conforme 

R.03/2.344 consta PENHORA no processo 1999.61.82.002120-6 pela 2ª Vara Cível de Ibiúna-
SP.3) Conforme R.04/2.344 consta PENHORA no processo 559761/98 pela 1ª Vara Cível de 

Ibiúna-SP. 4) Conforme AV.05/2.344 consta PENHORA no processo 0143400.48.1996.5.15.0009 

pela 1ª Vara do Trabalho de Taubaté-SP. 5) Conforme AV.06/2.344 consta PENHORA no 
processo 10022893520155020242 pela 2ª Vara do Trabalho de Cotia -SP. 6) Conforme 

AV.07/2.344 consta PENHORA no processo 0118000.44.1996.5.15.0102 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Tatuapé - SP.7) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 

Ibiúna, em 17/12/2018, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 489,31. Avaliado em 

24/09/2013 em R$ 36.918,00 (trinta e seis mil e novecentos e dezoito reais). Valor mínimo: 
R$ 18.459,00 (dezoito mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais).  

 
LOTE 17: Nº PROCESSO: 0025500-71.1996.5.15.0097 – EXEQUENTE:  

JOAO CARLOS MORABITO; EXECUTADO: STECCA & PIERONI DISTRIBUIDORA DE 
PROD ALIMENTICIOS LTD + 03. Lote de terreno sob n. 13 da quadra 21 da Cidade 

Jardim, a Rua Araçoiaba da Serra, em Campinas, medindo 10,30 ms. de frente, 10,15ms. 

nos fundos, por 25,00ms. de ambos os lados, com área de 255,60ms2, confrontando com os 
lotes 12, 14 e 21. Cadastrado sob n. 36238000, quart. 2219 na Prefeitura Municipal desta 

cidade. Imóvel matriculado sob nº 6.253 do 3º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme 
AV.03/6.253 consta que estava sendo construído no imóvel supra um prédio nº 928 pela Rua 



Araçoiaba da Serra.2)Conforme Auto de Avaliação, conforme consta no Demonstrativo IPTU 
2017, que a casa está devidamente construída, sendo que a construção não está averbada na 

matrícula. A referida casa tem área construída de 183,00 m² e está em bom estado de 
conservação. ÔNUS: 1) Conforme R.02/6.253 consta HIPOTECA em favor de Benedito Bueno e 

sua mulher Odete Aparecida Vieira Bueno. Avaliado em 20/10/2017 em R$ 380.000,00 

(trezentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 
Depositário: Moises Borges de Magalhães.  

 
LOTE 18: Nº PROCESSO: 0026800-48.2008.5.15.0097 – EXEQUENTE:  

LAILSON PEREIRA DE OLIVEIRA; EXECUTADO: PANAMBY EMBALAGENS LTDA + 02. 
Lote nº 6 (seis), da gleba 2-A, da Vila Franceschini, no município de Valinhos, com 610,50 

m2, medindo e confrontando: pela frente por 12,30m com a Rua Henedina de Oliveira Bresler e 

por 12,95m em curva, com a confluência das ruas Henedina de Oliveira Bresler e José de 
Oliveira Campos; à direita por 32,30m com o lote 5; e no fundo por 20,00m com o lote 8; e à 

esquerda por 22,10m com a rua José de Oliveira Campos. Imóvel matriculado sob nº 12.594 do 
1º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme AV.01/12.594 no imóvel supra foi construído um 

prédio residencial, com 145,70 m2 e dependência com 83,40m2, que recebeu o nº 196, 

pela Rua Henedina de Oliveira Bresler. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel 
está em estado regular de conservação e encontra-se ocupado. 3) Conforme Auto de Penhora e 

Avaliação, houve transferência da Circunscrição Imobiliária para a comarca de Valinhos em 
13.04.2006. (Conforme Ofício do RGI de Valinhos, juntado aos autos sob ID nº c5770c2,até a 

data de 30/07/2018, não havia qualquer matrícula aberta ou qualquer registro do imóvel supra 
no referido cartório.) ÔNUS: 1) Conforme R.04/12.594 consta RESERVA DE USUFRUTO em favor 

de Virgílio Violaro e sua mulher Aparecida Bueno Violaro. 2) Conforme AV.06/12.594 consta 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL sob n° 0002271-62.2011.8.26.0659 pela 2ª 
Vara do Foro de Vinhedo-SP. Avaliado em 29/07/2016 em R$ 453.272,70 (quatrocentos e 

cinquenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta centavos). Valor mínimo: 
453.272,70 (quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e 

setenta centavos). Depositário: Nadia Luiza Violaro Rodrigues.  

 
LOTE 19: Nº PROCESSO: 0000318-58.2011.5.15.0097 – EXEQUENTE: MICHEL 

RICARDO ANFRA + 04; EXECUTADO: MVR CAR MULTIMARCAS – COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA – ME + 11. A) UM PRÉDIO RESIDENCIAL, sob nº 412 da Rua Lima, 

nesta cidade e comarca de Jundiaí, com respectivo terreno medindo 10,00m de frente para a 

Rua Lima, por 30,00m da frente aos fundos, dividindo de um lado com o quinhão da Ortelina de 
Lima Folgosi e sua mulher; de outro lado com o quinhão de Clementina Marques de Lima 

Girotto e, pelos fundos com os contratantes e José Marques de Lima. Cadastro PM nº 
09.031.067-4. Imóvel matriculado sob nº 60.748 do 2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme 

AV.8/60.748 o imóvel encontra-se RECADASTRADO na Prefeitura de Jundiaí sob nº 09.031.025-
9. 2) Conforme auto de penhora e certidão da prefeitura municipal, o número correto do 

cadastro municipal é 09.031.0025. 3) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel possui 

área de terreno de 300,00m² e área construída de 165,00m²,localizado na Rua Lima, 412, 
Vila Joana, Jundiaí – SP. ÔNUS: 1) Conforme AV.09/60.748 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL sob nº 309.01.2011.000984-5/0000000-000 pelo 4º Ofício Cível de 
Jundiaí – SP. 2) Conforme AV.10/60.748 consta PENHORA no processo nº 101/2011 pelo 4º 

Ofício Cível de Jundiaí - SP. 3) Conforme AV.11/60.748 consta PENHORA no processo nº 

0003644-77.2012.8.26.0309 pela 4ª Vara Cível de Jundiaí - SP. 4) Conforme pesquisa realizada 
no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí – SP, em 26/03/2018, constam débitos relativos à 

IPTU no valor de R$ 411,83. Avaliado em 03/08/2016 em R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil 
reais). Valor mínimo: R$ 357.000,00 (trezentos e cinquenta e sete mil reais).  

B) Um terreno sem benfeitorias, desmembrado de maior porção, da Gleba B-1, situado à Rua 
Lúcia B. Passarin, no bairro da Ponte de São João, nesta cidade  de Jundiaí, medindo 

11,50 metros de frente para a referida via pública, por 25,60 metros da frente aos fundos, de 

um lado, onde divide com Adelino Capovilla, de outro lado, mede 20,10 metros, dividindo com 
os outorgantes e nos fundos onde mede 10,00 metros, confronta com os outorgantes ou seus 

sucessores. Cadastro n° 08.028.008-4. Imóvel matriculado sob nº 27.362 do 1º RGI de Jundiaí 
– SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o número correto do cadastro municipal do imóvel é 



08.028.0008. O imóvel possui área de terreno de 228,00 m² e área construída de 171,00 
m²,  e está localizado na Rua Lucia B. Passarin, 100, Jd. Vila Rica, lote 16, Jundiaí-SP. 

ÔNUS: 1) Conforme Av.04/27.362 consta  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 
processo n° 309.01.2011.000984-5/000000-000 pelo  4ª Vara  Cível de Jundiaí - SP. 2) 

Conforme Av.05/27.362 consta PENHORA no processo n° 101.2011 pela 4° Oficio Cível de 

Jundiaí - SP. 3) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí – SP,  em 
10/01/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 4.175,89. Avaliado em 03/08/2016 

em R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 346.500,00 
(trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais).  

C) UMA CASA sob nº 103, da Rua Lucia B. Passarin, nesta cidade e comarca de Jundiaí, 
com seu respectivo terreno, medindo 10,00 metros de frente para a referida via pública, por 

58,50 metros da frente aos fundos, dividindo-se de um lado com propriedade remanescente de 

Fernando Furlan; de outro lado com propriedade de Santa Furlan Ceccato e, pelos fundos com 
Américo Codarin. Contribuinte: 07.083.151-1. Imóvel matriculado sob nº 43.280 do 1º RGI de 

Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel possui área de terreno de 
585,00m² e área construída de 284,00m². Ano da construção em 1978. 2) Conforme Auto 

de Avaliação, o número do cadastro municipal é 07.083.0151. ÔNUS: 1) Conforme Av.08/43.280 

consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 309.01.2011.000984-5/000000-000 
pela 4ª Vara Cível de Jundiaí - SP. 2) Conforme Av.09/43.280 consta PENHORA no processo n° 

101.2011 pelo 4° Oficio Cível de Jundiaí - SP. 3) Conforme Av.11/43.280 consta PENHORA de 
parte ideal de 50% no processo n° 0020388842011 pelo Juizado Especial Cível de Jundiaí - SP. 

4) Conforme Av.12/43.280 consta PENHORA no processo n° 0035206412011 pelo Juizado 
Especial Cível de Jundiaí - SP. 5) Conforme Av.13/43.280 consta PENHORA no processo n° 

0000689-73.2012 pelo Juizado Especial Cível de Jundiaí  - SP. 6) Conforme Av.14/43.280 consta 

PENHORA no processo n° 00373360420118260309 pelo Juizado Especial Cível de Jundiaí - SP. 
7) Conforme Av.15/43.280 consta PENHORA no processo n° 0042023-24.2018260309 pelo 

Juizado Especial Cível de Jundiaí - SP. 8) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 
Municipal de Jundiaí – SP, em 10/01/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 

7.974,75. Avaliado em 03/08/2016 em R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Valor 

mínimo: R$ 441.000,00 (quatrocentos e quarenta e um mil reais). Depositário: Nelma 
Luiza Dias de Faria.   

 
LOTE 20: Nº PROCESSO: 0130100-46.1996.5.15.0097 – EXEQUENTE:  

VALDIVINO DOS SANTOS + 23; EXECUTADO: SERPE SERV SEGURANCA 

PATRIMONIAL EMPRESARIAL S/C LTDA + 04. Prédio residencial nº 146, da Rua nº 04, 
construído no lote nº 31, da quadra nº C, do loteamento denominado “JARDIM 

INDEPENDÊNCIA”, no distrito de Barão Geraldo, desta comarca de Campinas, medindo: 
10,00ms de frente; 10,00 ms. nos fundos onde confronta com o lote 2; 25,00 ms. da frente aos 

fundos, de ambos os lados, confrontando com os lotes 32 e 30, com área de 250,00ms2. 
Imóvel matriculado sob nº 29.683 do 2º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Auto de 

Avaliação, a rua nº 4 é atualmente denominada Rua Joaquim Antônio, 146. O imóvel possui 

área construída de 147m². 2) Conforme Demonstrativo de IPTU - 2018, juntado aos autos, o 
imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n° 3234.13.06.0355.01001 (código 

anterior 02-055026145). ÔNUS: 1) Conforme R.02/29.683 consta primeira e especial HIPOTECA 
em favor de Habitacional - Associação de Poupança e Empréstimo. 2) Conforme R.04/29.683 

consta PENHORA no processo 00.241/95-8 pela 7ª J.C.J. de Campinas - SP. 3) Conforme 

AV.09/29.683 consta que a credora (Av.06/29.683) CEDEU E TRANSFERIU seus direitos 
decorrentes da hipoteca do R.02 em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. 4) Conforme 

R.13/29.683 consta PENHORA no processo 1.754/97-0 pela 4ª Vara do Trabalho de Campinas - 
SP. 5) Conforme R.15/29.683 consta PENHORA no processo 1.832/98-2 pela 6ª Vara do 

Trabalho de Campinas - SP. 6) Conforme R.16/29.683 consta PENHORA no processo 00724-
2002-032-15-00-6 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 7) Conforme AV.20/29.683 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00097006719975150032 pela 2ª Vara do 

Trabalho de Campinas - SP. 8) Conforme AV.21/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo 38400887199951550095 pela 8ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 9) Conforme 

AV.22/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 2042001819955150093 pela 
6ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 10) Conforme AV.23/29.683 consta 



INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 491006419925150032 pela 2ª Vara do Trabalho de 
Campinas - SP. 11) Conforme AV.24/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 

543003519985150002 pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 12) Conforme AV.25/29.683 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 1466003919955150093 pela 6ª Vara do 

Trabalho de Campinas - SP. 13) Conforme AV.26/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 

no processo 245001419975150093 pela 6ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 14) Conforme 
AV.27/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 1665004219945150093 pela 

6ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 15) Conforme AV.29/29.683 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 533003419975150002 pela 1ª Vara do Trabalho de 

Jundiaí - SP. 16) Conforme AV.30/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 
00450006120055150145 pela Vara do Trabalho de Itatiba - SP. 17) Conforme AV.31/29.683 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 01797004819945150051 pela 2ª Vara do 

Trabalho de Piracicaba - SP. 18) Conforme AV.32/29.683 consta PENHORA no processo 
01427000219975150021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 19) Conforme AV.33/29.683 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 021480028/19965150008 pela 1ª Vara do 
Trabalho de São Carlos - SP. 20) Conforme AV.34/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 

no processo 02147007319965150008 pela 1ª Vara do Trabalho de São Carlos - SP. Avaliado em 

30/07/2018 em R$ 333.496,55 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais 
e cinquenta e cinco centavos). Valor mínimo: R$ 333.496,55 (trezentos e trinta e três 

mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Depositário: 
Gilberto Carvalho Toffanello.  

 
LOTE 21: Nº PROCESSO: 0096400-11.1998.5.15.0097 – EXEQUENTE: MARIA 

VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS; EXECUTADO: PALLUS PRODUTOS SERVICOS E 

SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA – ME + 02.  Lote de terreno sob nº 270, do loteamento 
denominado “CHAMPS PRIVÉS”, situado no Bairro da Campininha ou Pau Arcado, zona 

urbana do Município de Campo Limpo Paulista e 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de 
Jundiaí, com área de 1.050,00m2, que mede 21,00m de frente para a Rua do PAU 

ARCADO; 21,00m de fundo para o Hobby Esportes Clube de São Paulo; 50,00m de lateral 

esquerda para o lote 271, e 50m da lateral direita para o lote 269. Imóvel matriculado sob nº 
46.554 do 2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme AV.07/46.554 o imóvel se encontra 

cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 02.303.314. 2) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, 
o número correto do cadastro municipal é 02.303.314.001, e o imóvel trata-se de terreno sem 

benfeitorias.  ÔNUS: 1) Conforme R.05/46.554 há RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO em favor 

de Luis Carlos Pires Santos e Sueli Pinto Pires Santos. 2) Conforme Av.06/46.554, o imóvel ficou 
gravado com cláusula de incomunicabilidade e impenhorabilidade. 3) Conforme despacho nos 

autos, fls. 328, foi declarado a nulidade das cláusulas – R.5 e Av.6 -, eis que esses registros 
foram tornados sem efeitos porque realizados em fraude à execução. Avaliado em 16/09/2013 

em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e 
duzentos reais). Depositário: Luis Carlos Pires dos Santos. 

 

LOTE 22: Nº PROCESSO: 0056000-37.2007.5.15.0097 – EXEQUENTE: ARISTIDES 
ANTONIO DA CONCEICAO E OUTROS; EXECUTADO: SANITAS – TERCEIRIZACAO E 

SERVICOS – ME + 02. Parte ideal correspondente de 2.779,40m2 da matrícula nº 35.155 
do 2º RGI de Jundiaí – SP, que assim se descreve: Uma gleba de terras, rural, sem benfeitorias, 

designada pela letra “E”, situada no bairro de Ivoturucaia, neste município e comarca de 

Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com a área de 497.389,32m2, que assim se descreve: “começa no 
marco M-1, cravado junto a estrada municipal na confrontação com a gleba D; daí segue 

confrontando com a gleba D, numa distancia de 93,00ms, até o marco M-2; daí deflete à 
esquerda e segue confrontando com a gleba C, numa distancia de 56,25ms, até o marco M-3; 

daí deflete à direita e segue confrontando com a gleba C, numa distancia de 62,50ms até o 
marco M-4, cravado na margem de uma estrada particular; daí deflete à esquerda e segue 

confrontando com a estrada particular, numa distancia de 12,70ms até o marco M-5; daí segue 

ainda confrontando com a referida estrada, numa distancia de 48,00ms, até a estaca 03, daí 
segue sempre confrontando com a estrada particular até atingir o marco M-15, com os 

seguintes rumos e distancias: 50º49’NE – 68,00ms; 53º50’NE – 70,00ms; 55º50’NE – 35,00ms; 
44º13’NE – 43,00ms; 29º47’NE – 82,00ms; 41º27’NE – 43,00ms; 54º02’NE – 50,00ms; 



63º40’NE – 84,50m; 54º51’NE – 25,00ms; daí segue com rumo de 55º40’NE e distancia de 
12,50ms até o marco M-16; daí deflete à direita e segue com rumo de 64º55’NE, numa 

distancia de 29,85m até o marco M-17; daí segue com rumo de 60º58’NE numa distancia de 
27,80ms, até o marco M-18, cravado na margem da estrada particular, confrontando do marco 

M-15 até aqui com Santo Bianquini; daí segue confrontando com a estrada particular até atingir 

o marco M-22; numa distancia de 360,00m; daí abandona a referida estrada e segue por um a 
cerca sempre confrontando com a Fazenda Santa Isabel, passando pelos marcos M-23; M-24; 

M-25; M-26; M-27; M-28; M-29; M-30; M-31; M-32; M-33; M-34; M-35; M-36, até atingir o 
marco M-37 com os seguintes rumos e distâncias: 08º57’NW – 69,50ms; 10º21’NE – 69,10mS; 

09º53’ NE – 69,40ms; 16º41’NE – 31,90ms; 07º59’NE – 58,00ms; 05º00’NE – 40,85ms; 
21º11’NW – 21,35ms; 22º16’NW – 52,25m; 65º15’NW – 33,65ms; 66º49’NW – 42,20ms; 

60º38’NW – 44,20ms; 59º19’NW – 55,05ms; 84º32’SW – 26,75ms; 84º51’SW – 29,30ms; 

85º48’SW – 23,65ms; daí deflete à esquerda e segue com rumo de 52º58’SW e distancia de 
33,30m até o marco M-38; daí segue com rumo de 50º28’SW e distancia de 26,75ms até o 

marco M-39; daí deflete à direita com rumo de 46º28’SW e distancia de 44,15m até o marco M-
40, confrontando do marco M-37 até aqui com o Sindicato dos Trabalhadores na Industria de 

Fiação e Tecelagem de Jundiaí; daí segue por um pequeno córrego numa distância de 

220,00ms, confrontando c/ Gastão Moraes da Silveira até atingir o marco M-41, cravado na 
beira do córrego; daí segue com rumo de 15º33’SW e distância de 164,00ms., confrontando 

com a gleba A, de Gastão Moraes da Silveira até o marco M-42; daí segue por uma cerca, 
sempre confrontando com Marcelino Ezquerro Bueno, passando pelos marco M-43; M-44;M-

45;M-46;M-47; M-48; M-49; M-50; M-51, até atingir o marco M-52, cravado junto a estrada 
municipal com os seguintes rumos e distancias: 16º01’SW – 28,00ms; 23º18’SW – 22,80ms; 

29º13’ SW – 30,37ms – 55º42’SW – 13,30ms; 83º16’SW – 47,45ms; 80º38’SW – 58,70ms; 

82º45’SW – 43,75m; 78º30’NW – 39,40ms; 81º24’NW – 31,70ms; 76º26’NW – 37,24m, daí 
deflete à esquerda e segue confrontando com a estrada municipal, numa distância de 

283,00ms., até o marco M-53; daí abandona a estrada defletindo à esquerda onde segue 
confrontando com a gleba B, numa distancia de 107,50m, até o marco M-54; daí deflete à 

direita e segue numa distância de 46,00ms, confrontando com a gleba B até o marco M-55; daí 

deflete à direita e segue confrontando com a gleba B, numa distancia de 107,50m até atingir o 
marco M-56, cravado na margem da estrada municipal; daí deflete à esquerda e segue 

confrontando com a referida estrada, numa distância de 131,00ms. até atingir o marco inicial M-
1. Cadastrado no INCRA sob nºs 633.054.000.373.00 (área do imóvel 10,8ha) e 

633.054.000.353.00 (área do imóvel 38,8ha). Imóvel matriculado sob nº 35.155 do 2º RGI de 

Jundiaí – SP. OBS: Conforme Auto de Reavaliação, o loteamento do imóvel não se encontra 
regularizado, a metragem do terreno é 2.779,40m2 e aproxidamente área construída de 

200,00m2, com as seguintes benfeitorias: uma suíte, dois quartos, dois banheiros, sala de 
estar, copa, cozinha, lavanderia, varanda, barracão com banheiro e porão, além de 

churrasqueira,  tudo em bom estado de conservação, localizado na Rua Oito (antiga rua 
Sete), nº 400, Loteamento Terras de Santa Cruz, Bairro Ivoturacaia, Jundiaí/SP 

ÔNUS: Conforme Av.164/35.155 consta PENHORA pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí – SP. 

Avaliado em 11/08/2016 em R$ 408.455,00 (quatrocentos e oito mil quatrocentos e cinquenta e 
cinco reais). Valor mínimo: R$ 204.227,50 (duzentos e quatro mil duzentos e vinte 

sete reais e cinquenta centavos). Depositário: João Francisco Xavier.   
 

LOTE 23: Nº PROCESSO: 0054900-62.1998.5.15.0097 – EXEQUENTE:  

JOSE PINTO DE OLIVEIRA E OUTROS; EXECUTADO: J F S JUNDIAI CONCRETOS LTDA 
- ME E OUTROS. Parte ideal de 2.500,00 metros quadrados do imóvel da matrícula 

58.388 do 1º RGI de Jundiaí – SP, que assim se descreve:Uma Gleba de terras, destacada de 
maior porção, da ÁREA A – remanescente situada na Estrada do Caxambú, Sítio Santo 

Antonio, Bairro do Caxambú, neste município e comarca de Jundiaí, de formato irregular, 
designada com ÁREA “3”, com 34.330,00 metros quadrados, que assim se descreve: - tem início 

no marco nº 27, localizado na divisa da área 3 e divisa de Odila Molinari; desse ponto segue em 

linha reta na distância de 19,00 metros, até o marco nº 26; desse marco, deflete à esquerda e 
segue com rumo de 15º24’21’’ NW e distância de 70,00 metros até o marco nº 39, 

confrontando do marco 26 até aqui com a área B de Giuseppe Cirigliano; do marco nº 39, 
deflete à direita e segue até o marco nº 36, confrontando com a área 4, com os seguintes 



rumos e distâncias: 48º17’19’’ SE – 234,41 metros – 41º 55’38’’ NE – 56,72 metros; 43º07’01’’ 
NW- 5,00 metros; do marco nº 36, deflete à direita e segue com rumo de 21º38’21’’ NE e 

distância de 130,12 metros confrontando com a área 5, até o marco nº 40; desse marco deflete 
à direita e segue com rumo de 22º00’10’’ SE e distância de 156,35 metros, confrontando com a 

propriedade de José Bardi e Gilberto Bardi, até o marco nº 41; desse marco deflete à direita e 

segue com rumo de 36º49’10’’ SW e distância de 137,20 metros confrontando com a área 1, até 
o marco nº 42, localizado junto a servidão de passagem; desse marco deflete à direita e segue 

confrontando com a Área 2, até o marco nº 44, com os seguintes rumos e distâncias: 44º15’23’’ 
NW – 66,00 metros e 58º54’42’’ NW – 74,21 metros; do marco nº 44, deflete à esquerda, 

atravessa a servidão de passagem e segue ainda confrontando com a área 2, até o marco nº 46 
com os seguintes rumos e distâncias: 26º22’06’’ SW – 76,39 metros e 36º49’10’’ SW – 40,50 

metros; do marco 46, deflete à direita e segue com rumo de 16º10’37’’ NW e distância de 

174,61 metros, confrontando com a propriedade de Antonio Molinari até o marco nº 13; desse 
marco deflete à direita e segue até o marco nº 27, tomado com ponto inicial desta descrição, 

confrontando com a propriedade de Odila Molinari com o seguinte rumo e distância: 15º24’21’’ 
SE – 7,00 metros.Cadastro no INCRA: 633.054.013.790-2- área total 27,8 has- módulo fiscal 

10,0 – n° de mód. fiscais 2,78. Imóvel matriculado sob nº 58.388 do 1º RGI de Jundiaí – SP. 

OBS: 1) Conforme AV.01/58.388 o imóvel supra resulta do desmembramento do imóvel objeto 
matrícula nº 58.245 do 1º RGI de Jundiaí - SP. 2) Conforme AV.16/58.388 consta que o imóvel 

está atualmente cadastrado no INCRA sob nº 609021.026913 – 5, área total 3,5 há.3) Conforme 
Auto de Reavaliação sobre o terreno está construído um escritório de aproximadamente 

100,00m², contendo: pavimento térreo – 03 cômodos e 01 banheiro, e pavimento superior: 03 
cômodos e 01 banheiro, guarita com cerca de 20,00 m², contendo um banheiro, depósito com 

50 metros quadrado formados por 03 cômodos e 01 banheiro, área coberta com estrutura 

metálica onde funciona a produção de blocos.O imóvel está localizado na Rua Miguel 
Munhoz, 356, bairro Caxambu, Jundiaí – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.02/58.388 consta que 

existe sobre o imóvel supra uma SERVIDÃO DE PASSAGEM, em favor da gleba “B”, objeto da 
matrícula nº 58.246, de propriedade de Giuseppe Cirigliano e sua mulher Marilene 

TurquetoCirigliano, sobre uma faixa de passagem com a largura de 7,00 metros e uma área de 

966,00 metros quadrados, que assim se descreve: - tem início no marco nº 44, localizado na 
divisa da área 3 com a área 2; desse marco, segue em linha irregular na distância de 142,00 

metros, confrontando com a área 3, até o marco nº 26; desse marco deflete à esquerda e 
segue em linha reta na distância de 19,00 metros, confrontando com a área B de Giseppe 

Girigliano, até o marco nº 27; desse marco, deflete à esquerda e segue com o rumo de 

15º24’21’’ SE e distância de 7,00 metros, confrontando com Odila Molinari, até o marco nº 13; 
daí deflete à esquerda e segue por uma linha irregular, na distância de 127,00 metros, 

confrontando com a área 3, até o marco nº 45; desse marco, deflete à esquerda e segue com 
rumo de 26º22’06’’ NE e distância de 7,00 metros, confrontando com a área 2, até o marco nº 

44, inicial desta descrição. 2) Conforme Av.03/58.388 o imóvel foi beneficiado com uma 
SERVIDÃO DE PASSAGEM com a área de 4.218,763 metros quadrados, devidamente descrita e 

caracterizada na matrícula 58.246.3) Conforme R.23/58.388 consta PENHORA da parte ideal de  

2.500m² no processo 2498/2000 pelo 2º Ofício Cível de Jundiaí-SP.4) Conforme AV.24/58.388 
constaPENHORA da parte ideal de 2.500m² no processo 309.01.2000.024094-2/000000-000 

pela 2ª Vara Cível de Jundiaí-SP. 5) Conforme AV.25/58.388 consta PENHORA da parte ideal de 
2.500m² no processo 2544/2000 pela 4ª Vara Cível de Jundiaí-SP. 6) Conforme AV.27/58.388 

consta PENHORA da parte ideal de  2.500m² ou 7,28 no processo 176400-21.2000.5.15.0002 

pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 7) Conforme AV.28/58.388 constaPENHORA da parte 
ideal de 2.500m² no processo 115300-74.2000.5.15.0096 pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-

SP.8) Conforme AV.29/58.388 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 
18762520125150002 pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 9) Conforme AV.30/58.388 consta 

PENHORA da parte ideal de 7,28862% no processo 515.00-19.2007.5.15.0002 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Jundiaí-SP. 10) Conforme AV.31/58.388 consta PENHORA da parte ideal de 

7,28865% no processo 00045003920025150021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 

Reavaliado em 19/09/2016 em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: 
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Depositário: José Pinto de Oliveira 

 
LOTE 24: Nº PROCESSO: 0023400-94.2006.5.15.0097 – EXEQUENTE:  



RENATA DE SOUZA RAMALHO + 16; EXECUTADO: CASA DE REDACAO EDITORA E 
JORNALISMO LTDA + 07. Parte ideal de 25% de uma GLEBA DE TERRAS, perímetro 

rural, sem benfeitorias, situada no “SÍTIO TERRA NOVA”, no bairro do Rio das Pedras, no 
lugar conhecido como Paiol, nesta cidade e comarca de Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com a 

área de 22.501,00 ms2, que assim se descreve: “começa numa valeta na margem esquerda 

do ribeirão do Paiol e segue com o rumo N 52º35’ E até uma pedra de 145,00 ms. dividindo 
com João de Oliveira Souza; deflete à direita S 33º E e com esse rumo segue 136,00 ms.; 

deflete à direita e com rumo S 49º55’ W vão a uma valeta, distante 127,50 ms.; defletindo para 
o mesmo lado e com o rumo N 62º20’ W e segue 34,50 ms. até chegarem a uma cerca, que 

acompanha até o fim desse ponto com o rumo N 45º W vão ao ribeirão Paiol, dividindo com 
Hugo Ribeiro de Almeida, Maria P. R. Almeida, sobem, finalmente o curso d’água confrontando 

com João O. Souza até o ponto  de partida”. Cadastrado no INCRA, sob n° 633.054.001.533.0, 

área total 59,0, área utilizada 0,0, área aproveitável 59,0, mód. fiscal 10,0, n° mód. Fiscais, 5,90 
e fração min. de parcelamento 10,0 (área maior). Imóvel matriculado sob nº 32.053 do 2º RGI 

de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, o número correto do cadastro 
no INCRA fornecido pela Prefeitura, no setor de Abastecimento Agropecuário é o nº 

633.054.011.533.0. 2) Conforme Auto de Reavaliação do imóvel, consta benfeitorias no imóvel:  

uma área construída de aproximadamente 150 ms2, composta por casa de caseiro e 
casa sede. Edificação modesta. O imóvel está localizado na Rua Paulo Ferraz dos Reis, 

3607, Paiol Velho, Jundiaí-SP. ÔNUS: 1) Conforme AV.02/32.053 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 315520125150002 pela 1ª Vara do Trabalho de 

Jundiaí - SP. 2) Conforme AV.03/32.053 consta PENHORA de parte ideal de 25% no processo 
0000114-901997 pela 5ª Cível de Jundiaí - SP. Reavaliado em 21/11/2016 em R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). 

Depositário: Lúcia Moraes de Campos.  
 

LOTE 25: Nº PROCESSO: 0000235-78.2010.5.15.0161 – EXEQUENTE: SIND TRAB 
IND PAPEL PAPELAO E CORTICA DE JUNDIAI; EXECUTADO: PANAMBY EMBALAGENS 

LTDA + 05. 1) Máquina de corte vinco semiautomática, STMY, importada, medida de corte 

1450X1060mm, 13.5 KW, trifásica, ano 2008, motor principal de 11 KW, nº de série 0805068, 
cor vermelha e branca, desligada, alojada no pátio da empresa Fernandez S.A. Avaliado em 

24/06/2015 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais). 2) Máquina coladeira automática, sem plaqueta de identificação, azul e 

branca, alojada no pátio da empresa. Avaliado em 24/06/2015 em R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais). Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 3) Máquina montadora de divisões 
marca Nicrom, nº de série 009007, Des nº 104500, ano 2007, azul e branca, no pátio da 

empresa. Avaliado em 24/06/2015 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 
10.000,00 (dez mil reais).4) Uma máquina grampeadeira, marca Miruna, cor azul, modelo 

02, nº de série10014, ano de fabricação 2004 e 2005, alojada dentro da unidade produtiva da 
empresa Fernandez S.A. Avaliada em 24/06/2015 em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Valor 

mínimo: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 5) Máquina coladeira Prodema, manual, medida 

útil 1360, cor azul, alojada dentro da empresa. Avaliada em 24/06/2015 em R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais).Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6) Máquina amarradeira automática 

marca Signode, cor azul, modelo TP 601 BP, nº 4048384, ano 2004, alojada dentro da empresa. 
Avaliada em 24/06/2015 em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais). Bens localizados na Rodovia Amparo – Monte Alegre do Sul, 

Km 2, Bocaina, Amparo – SP, sede da empresa Fernandez Sociedade Anônima Industria de 
Papel.  

 


