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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)9-8138.9310 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 29/10/2018 a 07/11/2018. 
1 - No dia 07/11/2018, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 

de Bebedouro – SP, localizada na RUA DOUTOR OSCAR WERNECK, 634 - CENTRO - BEBEDOURO-
SP - CEP: 14.701-120, 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 28/01/2019. 
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 60% (sessenta 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. 

- 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 –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 Bebedouro - 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. 
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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: VARA DO TRABALHO DE BEBEDOURO – SP. 

 

LOTE 01: N° PROCESSO: 0010101-21.2016.5.15.0058 – EXEQUENTE: MARIANO 
PIMENTEL GIANASI +03; EXECUTADO: COMERI COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA 

+03. Um prédio situado à Rua Dr. Oscar Werneck, n°1.040, nesta cidade e comarca de 
Bebedouro, Estado de São Paulo, esquina da Rua Valim, edificado em um terreno que mede 

50,00 metros para a Rua Dr. Oscar Werneck, por 38,00 metros para a Rua Valim, 

confrontando em sua integridade pela frente e um lado com as referidas ruas, por outro lado com 
Antonio Santaella e pelos fundos com Renato Darbo e Ricardo Calista. Imóvel cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Bebedouro sob n° 0094.089.043.00. Imóvel matriculado sob n° 24.060 do 
RGI de Bebedouro - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/24.060 o número correto de cadastrado na 

Prefeitura do presente imóvel é n° 096.089.043.00. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 

trata-se de prédio comercial usado, edificado em alvenaria, coberto com telhas, com tipo de 
construção no padrão normal, apresentando danos decorrentes de atos de vandalismo. A frente 

do imóvel é comporta por uma área de showroon e depósito. A área destinada ao showroon 
contém piso em cerâmica, teto em gesso danificado, porta e janelas em vidro temperado, 

banheiros danificados e parte elétrica danificada. Quanto ao depósito, este contém piso em taco 

danificado, teto em gesso danificado, janela com vidro danificado e parte elétrica danificada. O 
depósito tem acesso pelos fundos e está localizado à direita do showroon, esquina com a Rua 

Valim para quem de frente olha o imóvel. Nos fundos do imóvel, há um galpão coberto com 
telhas de amianto (tipo Eternit), sendo que algumas estão quebradas, com piso em cimento 

danificado, com porta de ferro danificada, com banheiros danificados, com janela em ferro 
danificada e com parte elétrica danificada. Referido galpão tem frente para a Rua Valim, sendo 

que o portão de acesso é em ferro. Junto ao Departamento de Arrecadação e Tributos da 

Prefeitura Municipal de Bebedouro – SP, foi apurado que o prédio comercial contém uma área 
construída de 1.485,00 m2, em um terreno com área total de 1.900,00 m2.O imóvel é 

servido com rede de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, rede de energia 
elétrica, iluminação pública, guias, sarjetas, via pública pavimentada e localizado próximo ao 

centro da cidade de Bebedouro - SP. ÔNUS:1) Conforme R.08/24.060 consta primeira, única e 

especial HIPOTECA em favor do Banco Volkswagen S/A. 2) Conforme Av.09/24.060 consta 
INDISPONIBILIDADE no processo n°00114904120165150058 pela Vara do Trabalho de 

Bebedouro -SP. 3) Conforme Av.10/24.060 consta INDISPONIBILIDADE no processo n°0011490-

http://www.galeriapereira.com.br/
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41.2016.5.15.0058 pela Vara do Trabalho de Bebedouro -SP. 4) Conforme AV.11/24.060 consta 
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATOS BANCÁRIOS no processo nº 0011183-

66.2017.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível da Comarca de São Paulo - SP. 5) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Bebedouro – SP, em 04/09/2018, constam débitos 

relativos à IPTU no valor de R$ 3.752,04. Avaliado em 13/06/2018 em R$ 2.778.000,00 (dois 

milhões e setecentos e setenta e oito mil reais). Valor mínimo: R$ 1.666.800,00 (um 
milhão, seiscentos e sessenta e seis mil e oitocentos reais). Depositário: Mariano Pimentel 

Gianasi. 
 

LOTE 02: N° PROCESSO: 0010384-15.2014.5.15.0058; EXEQUENTE: ZELITA 
NOGUEIRA CAMPOS +02; EXECUTADO: SERLIMP SERVICOS DE LIMPEZA E 

SEGURANCA LTDA- EPP +02. O prédio residencial sob n°953 da Rua 14, nesta cidade de 

Barretos, com o respectivo terreno, medindo 10,40 metros de frente, igual medida nos fundos, 
por 44,00 metros de cada lado e da frente aos fundos, equivalente a área total de 457,60 m. 

quadrados, confrontando pela frente com a rua 14, por um lado com Deolinda Salviano, de 
outro lado e fundos com Sebastiana Amaral. Imóvel matriculado sob n° 22.602 do 1° RGI de 

Barretos - SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/22.602 consta RESERVA DE USUFRUTO VITALICIO à 

Nair de Andrade (Conforme Certidão de Oficial de Justiça, juntada aos autos, sob o Id nº 
93a5584, a referida usufrutuária faleceu em 25/08/2015). 2) Conforme R.07/22.602 consta 

PENHORA de nua propriedade no processo n° 615/98 pela 3ª Vara Cível de Barretos-SP. 3) 
Conforme R.08/22.602 consta PENHORA no processo n°1155/95 pela 3ª Vara Cível de Barretos –

SP. 4) Conforme R.09/22.602 consta PENHORA no processo n° 067/00 pelo Juízo Especial Cível 
de Barretos-SP. 5) Conforme AV.10/22.602 consta PENHORA no processo nº 1450220145150011 

pela Vara do Trabalho de Barretos –SP. 6) Conforme Av.11/22.602 consta INDISPONIBILIDADE 

DE BENS no processo n°00007014720145150027 pela 1ª Vara do Trabalho de Votuporanga –SP. 
7) Conforme Av.12/22.602 consta PENHORA no processo n° 10240-97.2014 pela Vara do 

Trabalho de Tanabi-SP. 8) Conforme Av.13/22.602 consta PENHORA no processo n° 
00007014720145150027 pela 1ª Vara do Trabalho de Votuporanga –SP. Avaliado em 27/06/2017 

em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 168.000,00 (cento e 

sessenta e oito mil reais). Depositário: Paulo de Tarso Votta, Avenida 21,111, Centro, 
Barretos-SP.  

 
LOTE 03: N° PROCESSO: 0010314-27.2016.5.15.0058 – EXEQUENTE: CARLOS 

DONIZETI PINHEIRO; EXECUTADO: LEMES & ZE COCO SERRALHERIA + 02. Um terreno 

urbano sem benfeitorias, situado nesta cidade de Pitangueiras, à Rua Arnaldo Caroni – lado 
ímpar, esquina com a rua Carlos Stefani, no “Parque Residencial Jardim Leone”, com as 

seguintes medidas e confrontações: 4,50 metros de frente para a rua Arnaldo Caroni; 14,14 
metros em curva, com um raio de curvatura de 9,00 mts., formando a esquina das citadas ruas; 

3,50 metros pelo lado direito, faceando a rua Carlos Stéfani;12,50 metros pelo lado esquerdo; 
confrontando com o lote 11; e 13,50 metros nos fundos, divisando com o remanescente deste 

imóvel. Cadastrado junto à Prefeitura local sob n° 1.14.070.1200-4. Imóvel matriculado sob n° 

4.678 do RGI de Pitangueiras - SP.  OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel possui 
um terreno com 161,75 metros quadrados, com a distância até o centro urbano de 1.460,00 

metros ou 1,460 quilômetros. A localização do terreno pode ser considerada tanto para fins 
residenciais quanto para fins comerciais. Sobre o terreno foi construído um prédio residencial 

com área de 106,00 metros quadrados, servido de todas as benfeitorias públicas (água, 

esgoto sanitário, iluminação pública, telefone, etc), localizado na Rua Arnaldo Caroni, nº 809, 
Pitangueiras – SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/4.678 consta PENHORA no processo n° 0001697-

86.2013.8.26.0459 pela Juízo de Direito da Comarca de Pitangueiras - SP. 2) Conforme 
Av.03/4.678 consta PENHORA pelo 1° Oficio Cível de Sertãozinho - SP. Avaliado em 13/12/2017 

em R$ 126.809,15 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos). Valor 
mínimo: R$ 76.085,49 (setenta e seis mil, oitenta e cinco reais e quarenta e nove 

centavos). Depositário: José Angelo Talarico.  

 
LOTE 04: N° PROCESSO: 0001699-53.2013.5.15.0058; EXEQUENTE:MARIA ROSA 

CASSINELI ORESTE +02; EXECUTADO: ABRAO BUENO-ME E OUTROS. Um veículo da 
marca/modelo: VW/FOX 1.0, usado, ano de fabricação 2007, modelo 2007, flex, placas:CPZ-0107, 
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chassi n°9BWKA05Z474085589, Renavam 909051135, cor preta, com lataria riscada, com pintura 
no estado regular, porta esquerda riscada e ponto amassado, porta traseira esquerda riscada e 

ponto amassado, porta do porta-malas não abre, com pneus gastos, pneu traseiro esquerdo 
murcho, pneu dianteiro esquerdo sem calota, sem pneu de estepe, com faróis opacos, para-

choque dianteiro danificado, limpadores com palhetas ressecadas, sem tampo do reservatório de 

água, com rádio/CD Sony, com vidro elétrico, com estofamento do banco do motorista rasgado, 
demais bancos no estado regular, com tampo traseiro no estado regular, com chave de ignição, 

sem macaco, sem chave de roda, sem triângulo, sem documento. OBS: Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação não foi possível verificar o funcionamento do motor, uma vez que a bateria 

estava sem carga. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 02/08/2018, 
constam débitos relativos à IPVA no valor de R$ 4.557,49, multas no valor de R$ 372,42 e 

licenciamento em atraso, sendo último licenciamento efetuado no ano de 2012. Avaliado em 

06/02/2018 em R$ 11.000,00 (onze mil reais). Valor mínimo: R$ 6.600,00 (seis mil e 
seiscentos reais). Depositário: Maria Rosa Cassineli Oreste, Rua Palmares, nº 160, Jd. Três 

Marias, Bebedouro – SP.  
 

LOTE 05: N° PROCESSO: 0001644-73.2011.5.15.0058 – EXEQUENTE: WALDOVINO 

FERNANDES; EXECUTADO: CLEUSA RIZZO SIMOES- ME E OUTROS. A)Um terreno de 
forma irregular, situado nesta cidade e comarca de Sertãozinho, composto pelo lote n°01 da 

quadra “G” do loteamento denominado “JARDIM SANTA LUZIA”, com frente para a RUA 
UM(01), lado par, contendo quatrocentos e oitenta e nove metros e quarenta e dois 

(489,42 m²) decímetros quadrados, medindo dez (10,00) metros de frente para a Rua Um 
(01), trinta e um metros e dezoito (31,18) centímetros ao lado esquerdo de quem da Rua Um 

(01) olha o imóvel, confrontando com terras da Fazenda Santa Lúcia 2 (matricula n°20.805); 

vinte e oito metros e cinquenta (28,50) centímetros do lado direito, confrontando com o lote 
n°02;e, vinte e quatro metros e setenta e um (24,71) centímetros nos fundos, confrontando com 

o Lote A-1 de propriedade de Cepark Empreendimentos S/C Ltda. (matricula n°44.868), estando 
este imóvel distante trinta e um metros e noventa e quatro (31,94) centímetros do ponto inicial 

da linha curva na confluência da Rua Um (01) com a Rua Miguel Mermejo, da quadra completada 

pela Rua José Luiz de Oliveira e com terras da Fazenda Santa Lúcia 2 (matricula n°20.805). 
C.P.M: 02.2644.1.0001.003 – 50201601. Imóvel matriculado sob n°66.224 do RGI de 

Sertãozinho-SP. OBS: Conforme Av.01/66.224 a Rua Um passou a denominar-se RUA JOÃO 
CAMARGO. Avaliado em 28/02/2018 em R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais). 

Valor mínimo: R$ 88.200,00 (oitenta e oito mil e duzentos reais). 

B) Um terreno de forma irregular, situado nesta cidade e comarca de Sertãozinho, composto 
pelo lote n°02 da quadra “G” do loteamento denominado “JARDIM SANTA LUZIA”, com 

frente para a Rua Um (01), lado par, contendo duzentos e oitenta e sete metros e sete 
(287,07m2) decímetros quadrados, medindo dez (10,0 metros) de frente para a Rua Um 

(01), vinte e oito metros e cinquenta (28,50) centímetros do lado esquerdo de quem da Rua Um 
(01) olha o imóvel, confrontando com o lote n°01; vinte e oito metros e noventa e um (28,91) 

centímetros do lado direito, confrontando com o lote n°03; e, dez metros e um 

(10,01)centímetros nos fundos, confrontando com o lote A-1 de propriedades de Cepark 
Empreendimentos S/C Ltda. (matrícula n°44.868), estando este imóvel distante vinte e um 

metros e noventa e quatro (21,94) centímetros do ponto inicial da linha curva da confluência da 
Rua Um (01) com a Rua Miguel Mermejo, da quadra completada pela Rua José Luiz de Oliveira e 

com terras da Fazenda Santa Lucia 2 (mat. n° 20.805). C.P.M: 02.2644.1.0002.003 – 50201602.  

Imóvel matriculado sob n°66.225 do RGI de Sertãozinho-SP.OBS: Conforme Auto de 
Penhora/Avaliação, o terreno está situado na Rua João Camargo. Além disso, os dois lotes (01 

e 02) supra tratam-se somente de terrenos e são contínuos, ambos situados na Rua João 
Camargo, em Sertãozinho – SP. Avaliado em 28/02/2018 em R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil 

reais). Valor mínimo: R$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais). 
C) Um terreno urbano, de forma irregular , indicado como lote 07, da quadra A, do loteamento 

“Jardim Bothanico”, situado com frente para a Rua 01, esquina com a Avenida 01, nesta 

cidade e comarca de Jaboticabal, com área de 242,40 metros quadrados (duzentos e 
quarenta e dois metros e quarenta centímetros quadrados), medindo 2,00 metros (dois metros) 

de frente para a mencionada Rua 01; 10,20 metros (dez metros e vinte centímetros) em linha 
curva com raio de 9,00 metros (nove metros) na confluência da Rua 01 com a Avenida 01; 20,00 
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metros (vinte metros) do lado esquerdo de quem da Rua 01 olha o imóvel, confrontando com o 
lote n°06; 16,35 metros (dezesseis metros e trinta e cinco centímetros) do lado direito, 

confrontando com a Avenida 01, e 17,08 metros (dezessete metros e oito centímetros) nos 
fundos, confrontando com a propriedade de Elenice T. P. Iglesias (Gleba A1 da Chácara 

Cerradinho), imóvel este localizado na quadra completada pela Rua 10, Rua 03, Avenida 01, Rua 

05, Rua 09, Rua 08, Estrada Municipal Jaboticabal – Monte Alto, pela propriedade de Missão 
Batista Livre do Brasil e pela propriedade de Elenice T.P. Iglesias (Gleba A1 da Chácara 

Cerradinho). Imóvel matriculado sob n°32.550 do RGI de Jaboticabal-SP.OBS: Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação,o endereço atual do imóvel é Rua Angelo Fausto, nº 81, Jardim 

Bothânico, Jaboticabal-SP, estando localizado na esquina com a Avenida Luiz Paulo Martins. 
Avaliado em 17/01/2018 em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 48.000,00 

(quarenta e oito mil reais). Depositário: Phercon Construtora e Administradora de Bens LTDA. 

 
LOTE 06: Nº PROCESSO: 0001099-32.2013.5.15.0058 – EXEQUENTE: LUIZ CARLOS 

JORGE; EXECUTADO: CIRE OPERACOES AGRICOLAS LTDA – EPP + 02. Um terreno 
urbano sem benfeitorias, situado nesta cidade de Pitangueiras, à Rua Minas Gerais– lado 

par, esquina com a rua Rio Grande do Sul, medindo 11,00 metros de frente e fundos, por 22,50 

metros de ambos os lados, encerrando a área de 247,50 metros quadrados; confrontando: pela 
frente com a citada rua; pelo lado direito com a rua Rio Grande do Sul; pelo lado esquerdo com 

terreno vago de José Antonio Pires da Silva; e, nos fundos com o prédio nº 392 da rua Rio 
Grande do Sul. Cadastrado junto a Prefeitura, sob o nº 1.06.170.1100/3. Imóvel matriculado sob 

nº 3.307 do RGI de Pitangueiras – SP.OBS: 1)Conforme Av.02/3.307 no terreno supra foi 
construída uma casa residencial, contendo diversos cômodos, recebendo emplacamento 

municipal de nº 397 da Rua Minas Gerais, edificada no ano de 1.981 com a área construída de 

126,80mts.2) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, a distância do imóvel até o centro urbano é 
de 320,00 metros, ou seja, 0,320 quilômetros, considerando como ponto de referência a praça 

São Sebastião, servido de todas as benfeitorias pública, como água, esgoto, iluminação pública, 
telefone, etc. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de 

Pitangueiras – SP, o imóvel possui uma área construída atualmente de 182,00m2 e área 

territorial de 242,00. ÔNUS: Conforme R.04/3.307 há RESERVA DE USUFRUTO em favor de 
Octávio Camolese e sua mulher Maria Casadei Camolese (Conforme Certidão de Oficial de Justiça, 

sob ID nº 03c412a, os usufrutuários já faleceram, sendo que Octávio Camolese faleceu em 2012 
e Maria C. Camolese faleceu em 2017). 2) Conforme Av.05/3.307 consta PENHORA pela 1ª Vara 

Cível de Sertãozinho – SP.3) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 

Pitangueiras – SP, em 09/08/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 6.086,20. 
Avaliado em 12/06/2018 R$ 220.708,68 (duzentos e vinte mil, setecentos e oito reais e sessenta 

e oito centavos). Valor mínimo: R$ 132.425,20 (cento e trinta e dois mil, quatrocentos e 
vinte e cinco reais e vinte centavos). 

 
LOTE 07: N° PROCESSO: 0001294-17.2013.5.15.0058 – EXEQUENTE: MARCELO 

ANTONIO DONIZETE BALCEIRO; EXECUTADO: G.N.C PETROLEO – COMERCIO DE 

COMBUSTIVEIS LTDA – EPP + 03.  Uma casa residencial, com três cômodos, de tijolos e 
coberta de telhas, situada nesta cidade e comarca de Bebedouro – SP, na Viela n° Um, n° 267 

– B, cuja viela inicia na Rua Prof. João Leite de Camargo, edificada em terreno que mede 11,00 
metros de frente por 22,00 metros da frente aos fundos, confrontando em sua integridade pela 

frente com a referida viela, por um lado com Aidar e Edmilson Garibaldi, por outro lado com 

Virgilio Milani ou sucessores, pelos fundos com o comprador. Imóvel matriculado sob n° 25.411 
do CRI de Bebedouro - SP.OBS: 1) Conforme AV.05/25.411 o imóvel encontra-se cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Bebedouro - SP sob n° 080.100.483-00. 2) Conforme AV.07/25.411, o 
imóvel objeto dessa matrícula faz frente para a Rua Professor João Leite de Camargo, Vila 

Major Cícero de Carvalho, e seu número predial correto é o nº 265. Avaliado em 
16/08/2017 em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais). Depositária: Carla Regina Moreira de Carvalho. 

 
LOTE 08: N° PROCESSO: 0211300-75.2008.5.15.0058 – EXEQUENTE: RICARDO DE 

JESUS RIBEIRO FALEIROS +05; EXECUTADO: ORGANIZACAO BEBEDOURENSE DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA + 03. UMA ÁREA DE TERRAS, na Fazenda Retiro ou Bebedouro, 
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parte da gleba n°6, contendo 1,21 hectares, ou sejam, meio alqueires ou ainda a quantidade de 
terras que for encontrada dentro das seguintes, digo, das divisas abaixo mencionadas, sem 

nenhuma benfeitoria, toda cercada de arame e madeira, com as seguintes divisas: por um lado 
com o embarcadouro de gado da Cia. Paulista de Estrada de Ferro, pelos fundos com a cerca da 

Cia. Paulista de Estrada de Ferro e por outro com a estrada que vai a Pitangueiras. Imóvel 

matriculado sob n°26.292 do RGI de Bebedouro-SP.OBS:1) Conforme Av.01/26.292, o referido 
imóvel passou a pertencer o perímetro urbano de Bebedouro. 2)Conforme Av.02/26.292, o 

referido imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 055.099.001.00. 3) 
Conforme Av.04/26.292, quanto ao tocante ao princípio da especialidade objetiva decorrente de 

descrição deficiente ou precária do imóvel, devendo para registro de posteriores alienação 
voluntárias, ser feita a retificação do presente imóvel. 4) Conforme Auto de Avaliação, segundo 

dados fornecidos pela Prefeitura Municipal, o imóvel está localizado na confluência da Av. Maria 

Dias com a Variante Lourenço Santim, em Bebedouro, no setor Sul do Município, conforme 
mapa PD02-001, juntado às fls. 422. A área de terreno é 12.100,00 m2 (doze mil e cem 

metros quadrados) e não possui área construída, sem nenhuma edificação. ÔNUS: Conforme 
pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Bebedouro – SP, em 31/08/2018, constam 

débitos relativos de IPTU no valor de R$ 9.451,23. Avaliado em 29/02/2016 em R$600.000,00 

(seiscentos mil reais). Valor mínimo: R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
Depositária: Olga de Jesus Godoy Gandia. 

 
LOTE 09: N° PROCESSO: 0041700-22.2009.5.15.0058 - EXEQUENTE: FRANCISCO JOSÉ 

SILVA DOS PASSOS; EXECUTADO: CERVEJARIA MALTA LTDA +03. Um barracão 
destinado à garagem situado à Rua Comendador Oeterer, n°1.181, nesta cidade de 

Sorocaba, construído nos lotes 360 e 361 da quadra “4”, da Vila Carvalho, medindo 20,00 

metros de largura por 50,00 metros de comprimento, encerrando a área de 1.000,00 
m2.Confronta-se de um lado com o lote 359 de outro lado com o lote 362 e nos fundos com o 

lote 355. Cadastro: nº 010-01-04-3440-0204-01-00-0-1. Imóvel matriculado sob n°46.633 do 
1°RGI de Sorocaba-SP. OBS:1) Conforme Av.04/46.663, o imóvel supra está atualmente 

cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n°44.23.93.0238.01.000. 2) Conforme Auto de 

Avaliação de imóvel, trata-se de um galpão para garagem de caminhões, ocupando toda 
extensão do terreno, tendo um abrigo na parte dos fundos, e, na parte da frente, ao lado 

esquerdo um pequeno sobrado com escritório e, do lado direito, um pequeno quarto para 
depósito. A edificação existente é bastante antiga, aparentando mais de quarenta anos; o 

escritório é ocupado atualmente por um advogado, esclarecendo que não paga aluguel pelo uso. 

3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba – SP, 
em 03/09/2018, o imóvel possui uma área territorial de 900,00m2 e área construída atual 

de 553,70m2.ÔNUS:1) Conforme R.06/46.633 consta HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU 
em favor do Banco do Brasil S.A. 2) Conforme Av.07/46.633 consta INDISPONIBILIDADE no 

processo 2001.61.16.000909-6 pela 1ª Vara Federal de Assis-SP. 3) Conforme R.08/46.633 consta 
ARROLAMENTO pelo Ministério da Fazenda, Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Marília. 

Avaliado em 11/08/2015em R$ 1.764.000,00 (um milhão e setecentos e sessenta e quatro mil 

reais). Valor mínimo: R$ 1.058.400,00 (um milhão, cinquenta e oito mil e quatrocentos 
reais). 

 
LOTE 10: PROCESSO N° 0148400-37.2000.5.15.0058 – EXEQUENTE: APARECIDA DE 

FATIMA CARBONEZ; EXECUTADO: NUTRI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA – ME + 04. 

Fração ideal de 1/6 ou 16,66% de um apartamento n° 4, localizado no 2° pavimento da entrada 
um, da Avenida Odila, 634, antigo n° 500, antiga Alameda dos Cataguases – bloco G, em 

Indianópolis, 24° Subdistrito, São Paulo, contendo a área construída de 100,96875ms2, 
ao qual corresponde uma fração ideal de 2,7950% no terreno e nas partes de uso comum. 

Contribuinte: 045.136.0152-3. Imóvel matriculado sob n° 34.687 do 14º RGI de São Paulo – SP. 
Avaliado em 17/10/12 em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 30.000,00 

(trinta mil reais). Depositário: Analice Mussolin Nogueira, Rua Pirituba, nº 366, apt. 12, 

Mirandópolis, São Paulo – SP.  
 

LOTE 11: Nº PROCESSO: 0001751-54.2010.5.15.0058 – EXEQUENTE: UNIAO 
(PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZENDA NACIONAL); EXECUTADO: PINNUS SÃO 
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FRANCISCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. Um conjunto de serras 
circulares (discos de widea com 32 dentes), para desdobro de toras, completa, com coluna, 

carrinho, cursor, mesa de inclinação e motor. Avaliado em 03/03/2015 em R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais). Valor mínimo: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Localizado 

na Rua Campos Salles, 1022, Centro, Bebedouro – SP.  

 
LOTE 12: N° PROCESSO: 0134500-31.1993.5.15.0058 – EXEQUENTE: MARCELLO 

LEITE NAPOLITANO; EXECUTADO: ESCALIBU CALCADOS E REPRESENTACOES LTDA 
+04.Lote de terreno, situado nesta cidade de Campinas, designado pelo número 28 (vinte e 

oito) da quadra 8 (oito) do loteamento denominado Chácara da Barra, medindo 12,00m de 
frente para a rua Dez; nos fundos em duas medidas de 6,05m e 9,00 m, confrontando com partes 

do lotes 18 e 19; de um lado mede 29,52 m confrontando com o lote 27 e de outro lado  mede 

30,10m confrontando com o lote 29, encerrando uma área total de 407,00 m2. N° Cadastro da 
Prefeitura de Campinas: 011.269.000, Quart. 00869. Imóvel matriculado sob n° 33.638 do 1° RGI 

de Campinas-SP. OBS: 1) Conforme Av.02/33.638, a rua 10, da Chácara da Barra, recebeu a 
denominação de RUA PIRASSUNUNGA. 2) Conforme AV.03/33.638, no terreno supra foi 

construído um prédio residencial que recebeu o número 212 (duzentos e doze) pela Rua 

Pirassununga, com as seguintes áreas: pavimento inferior com 53,30 m2 e pavimento 
superior com 146,00 m2. 3) Conforme Av.10/33.638, o imóvel está atualmente cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Campinas sob número 042.059.615. Avaliado em 14/07/2017 em R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor mínimo: R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais). Depositário: Rubens Simões. 
 

LOTE 13: N° PROCESSO: 0001084-34.2011.5.15.0058 – EXEQUENTE: HELIO AMARAL 

DA SILVA; EXECUTADO: CONSTRANI ENGENHARIA CONTRUCOES E COMERCIO LTDA – 
EPP +02. Um terreno, sem benfeitorias, foreiro, da quadra n° 63, nesta cidade de Olímpia, 

medindo 25,00 metros de frente para a Rua Barbara Simão Kehdi; 22,00 metros do lado 
direito confrontando com a Avenida Dr. Andrade e Silva, com a qual faz esquina; 22,00 metros do 

lado esquerdo confrontando com Pedro Sérgio Sachetin e 25,00 metros nos fundos confrontando 

com Bartholomeu José Ittavo, situado do lado par da referida Rua Barbara Simão Kehdi e 
cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n° 1289. Imóvel matriculado sob n° 8.018 do RGI de 

Olímpia - SP. OBS: 1) Conforme Av.05/8.018, o imóvel encontra-se atualmente cadastrado sob nº 
1289/02-7; e que, na face onde confrontava com Bartholomeu José Ittavo, atualmente confronta-

se com Antonio Vilson Zuliani e Carlos Cesar Zuliani; 2) Conforme Auto de Avaliação, sobre o 

referido imóvel construiu-se um prédio de alvenaria de médio padrão, dividido em vários 
cômodos, coberto com telhas, com garagem coberta e portão metálico de acionamento 

automático, perfazendo área construída de aproximadamente 440,00 m².ÔNUS: 1) 
Conforme R.09/8.018 consta PENHORA de parte ideal de 50% no processo nº 70/96 pela 2ª Vara 

Cível de Olímpia – SP. 2) Conforme R.10/8.018 consta PENHORA de parte ideal de 50% no 
processo nº 71/96 pela 1ª Vara Cível de Olímpia – SP. 3) Conforme Av.14/8.018 consta PENHORA 

no processo nº 549/2007 pelo 1° Oficio Judicial - Seção Processual I de Olímpia - SP. 4) 

Conforme Av.15/8.018 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 10.618/2006 pelo 
Setor das Execuções Fiscais de Olímpia – SP. 5) Conforme Av.16/8.018 consta PENHORA departe 

ideal de 50% no processo nº 0010342-13.2014.5.15.0107 pela Vara do Trabalho de Olímpia – SP. 
Avaliado em 24/05/2016 em R$700.000,00 (setecentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Depositário: Carlos César Zuliani. 
 
LOTE 14: N° PROCESSO: 0166500-35.2003.5.15.0058 – EXEQUENTE: MANOEL 

MODINES +02; EXECUTADO: BOMBAS MAV LTDA – ME +02.Fração ideal de 14,28% de 
um terreno foreiro, parte das datas ns. 5 e 4 do quarteirão n°30, situado nesta cidade e comarca 

de MONTE AZUL PAULISTA -SP, na RUA CARLOS GOMES, que mede 12 metros de frente, 
por 28,50 metros da frente aos fundos, confrontando: pela frente, com a Rua Carlos Gomes; por 

um lado, com José Baldissera, Luciano Sanches Carreto e Vicente Sanches Carreto; por outro 

lado, com herdeiros de Joaquim de Oliveira e, nos fundos, com Basilisa Carreto. Imóvel 
matriculado sob n° 8.913 do RGI de Monte Azul Paulista - SP.  OBS:1) Conforme Av.05/8.913, o 

imóvel encontra-se situado do lado par, da Rua Carlos Gomes. 2) Conforme Av.06/8.913, o imóvel 
confronta, atualmente,da seguinte forma: pela frente com a Rua Carlos Gomes; de um lado, com 
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Luciano Sanches Carreto, José Baldissera e Vicente Sanches Carreto; do outro lado, com Joaquim 
de Oliveira, antes herdeiros de Joaquim de Oliveira e finalmente nos fundos, com Basilia Sanches 

Carreto. 3) Conforme Av.07/8.913 o imóvel encontra-se situado a 28,70 metros de distância da 
esquina da Rua Carlos Gomes, com a Rua Campos Salles. 4) Conforme Av.08/8.913 consta que o 

imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n° 030.174. 5) Conforme Av.14/8.913, 

foi construído sobre o terreno uma casa residencial, de tijolos, coberta de telhas, com a área 
de 239,54 metros quadrados, que recebeu o n° 314 da Rua Carlos Gomes.6) Conforme 

Auto de Penhora e Avaliação, a edificação se encontra em regular estado de conservação. ÔNUS: 
1) Conforme Av.01/8.913, o imóvel objeto desta matrícula é FOREIRO, sendo titular do domínio 

direto à Fábrica do Patrimônio do Senhor Bom Jesus, da Paróquia de Monte Azul Paulista. 2) 
Conforme Av.19/8.913 consta INDISPONIBILIDADE DOS BENS no processo 370.01.1991.000006-

0/000000-000 pelo Cartório do Oficio Judicial da Comarca de Monte Azul Paulista - SP. Avaliado 

em 28/10/2013 em R$40.698,00 (quarenta mil e seiscentos e noventa e oito reais). Valor 
mínimo: R$ 24.418,80 (vinte e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta 

centavos.) Depositário: Alípio Antonio Miotto.  
 

LOTE 15: N° PROCESSO: 0032200-97.2007.5.15.0058 – EXEQUENTE: JOSE ANTONIO 

FERREIRA; EXECUTADO: BALIEIRO TRANSPORTES LTDA –ME +06. A)Um imóvel rural, 
agrícola e pastoril, com a área de 5,25 (cinco virgula vinte e cinco) alqueires, ou sejam, 

12,70 (doze virgula setenta) hectares de terras, situado no lugar denominado “São José”, 
neste munícipio e Comarca de Viradouro, com as benfeitorias e instalações ai existentes, que se 

divide e se confronta em sua integridade com Gabriel Rodrigues de Amorim por dois lados, 
Eliodoro Francisco de Souza, Joaquim Alves Pereira, José Augusto dos Santos e herdeiros de João 

Patrício Agripino, este também por dois lados, devidamente cadastrado no Incra sob n° 

612.154.000.558/7, devidamente especificado com área total: 12,7; fração mínima parc.: 3,0. 
Módulo fiscal: 16,0. N° de mod. Fiscal:0,79. Imóvel matriculado sob n° 841 do RGI de Viradouro-

SP. OBS:1) Conforme Av.05/841, o imóvel encontra-se cadastrado no Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária – INCRA sob n°612.154.000.558-7; denominação do imóvel rural: 

Sítio São José; área total: 12,70 hectares; classificação fundiária: minifúndio; indicações para 

localização do imóvel rural: Via Viradouro a Pitangueiras; município sede do imóvel rural: 
Viradouro/SP; módulo rural (há) 8,0132; nº módulos rurais: 1,51; módulo fiscal (há): 16,00; nº 

módulos fiscais: 0,79; FMP (há): 2,00; Número do imóvel na Receita Federal – Nirf: 0.777.164-9.  
ÔNUS: Conforme R.07/841 consta HIPOTECA CEDULAR DE 1° GRAU em favor de Cooperativa de 

Crédito dos Plantadores de Cana de Sertãozinho-SP. Avaliado em 15/08/2016 em R$ 525.000,00 

(quinhentos e vinte e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze 
mil reais).  

B) Lote nº 291 (duzentos e noventa e um),da quadra “P”, com as seguintes medidas, 
características e confrontações: um lote de terreno, sem acessões, situado nesta cidade de 

Viradouro/SP, localizado na Rua Antonio Augusto Alves, entre a Rua Adair Rodrigues de 
Amorim e a Rua Marechal Deodoro, distante 62,23m (sessenta e dois metros e vinte e três 

centímetros), da primeira; possui área superficial de 277,50m2 (duzentos e setenta e sete 

metros e cinquenta centímetros quadrados); mede 10,00m (dez metros) de frente para a 
Rua Antonio Augusto Alves; mede 27,75m (vinte e sete metros e setenta e cinco centímetros) do 

lado direito de quem de frente olha para o imóvel confrontando com o lote nº 290 (duzentos e 
noventa); mede 27,75m (vinte e sete metros e setenta e cinco centímetros) da frente ao fundo, 

pelo lado esquerdo de quem de frente olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 292 

(duzentos e noventa e dois); finalmente, mede 10,00m (dez metros) de largura no fundo 
confrontando com o lote nº 304 (trezentos e quatro), objeto da matrícula 6.511 do RGI de 

Viradouro – SP.OBS:1) Conforme Av.01/6.511, o imóvel acima matriculado passou a integrar o 
perímetro urbano de Viradouro. 2) Conforme R.02/6.511, o loteamento tem a denominação de 

“REGIÃO DOS LAGOS”, destinando os seus lotes para uso residencial e comercial, mas 
predominantemente residencial.3) Conforme Laudo de Avaliação, o imóvel está cadastrado na 

Prefeitura Municipal sob n° 00.1330.0180.00. 4) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no 

site da Prefeitura Municipal de Viradouro – SP, em 04/09/2018, o imóvel está situado na Rua 
Antonio Augusto Alves, nº 180. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 

Municipal de Viradouro - SP, em 04/09/2018 constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 
3.578,31. Avaliado em 27/02/2014 em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
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30.000,00 (trinta mil reais). 
C) Lote nº 293 (duzentos e noventa e três)da quadra “P”, com as seguintes medidas, 

características e confrontações: “Um lote de terreno, sem acessões, situado nesta cidade de 
Viradouro/SP, localizado na Rua Antonio Augusto Alves, entre a Rua Adair Rodrigues de 

Amorim e a Rua Marechal Deodoro, distante 42,23 (quarenta e dois metros e vinte e três 

centímetros), da primeira; possui área superficial de 277,50m2 (duzentos e setenta e sete 
metros e cinquenta centímetros quadrados); mede 10,00m (dez metros) de frente para a 

Rua Antonio Augusto Alves; mede 27,75 m (vinte e sete metros e setenta e cinco centímetros) do 
lado direito de quem de frente olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 292 (duzentos e 

noventa e dois); mede 27,75 m (vinte e sete metros e setenta e cinco centímetros) da frente ao 
fundo, pelo lado esquerdo de quem de frente olha para o imóvel, confrontando com o lote nº 294 

(duzentos e noventa e quatro); finalmente, mede 10,00 m (dez metros) de largura no fundo 

confrontando com o lote nº 302 (trezentos e dois), objeto da matrícula 6.511 do RGI de 
Viradouro – SP. OBS: 1) Conforme Av.01/6.511, o imóvel acima matriculado passou a integrar o 

perímetro urbano de Viradouro. 2) Conforme R.02/6.511, o loteamento tem a denominação de 
“REGIÃO DOS LAGOS”, destinando os seus lotes para uso residencial e comercial, mas 

predominantemente residencial. 3) Conforme Laudo de Avaliação, o imóvel está cadastrado na 

Prefeitura Municipal sob nº 00.1330.0200.00. 4) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no 
site da Prefeitura Municipal de Bebedouro – SP, o imóvel está localizado na Rua Antonio 

Augusto Alves, número 200, com área edificada de 167,30m2. 5) Conforme Certidão de 
Oficial de Justiça, juntada as fls. 561, foi criado um loteamento denominado “Região dos Lagos”, 

e a partir daí foram sendo vendido os lotes, e após a venda, foram abertas novas matrículas. 
Porém, os lotes penhorados não possuem matrícula específica. ÔNUS: Conforme pesquisa 

realizada no site da Prefeitura Municipal de Viradouro – SP, em 04/09/2018, constam débitos 

relativos à IPTU no valor de R$ 14.211,22. Avaliado em 27/02/2014 em R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais). Valor mínimo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

D) UM LOTE DE TERRENO sem benfeitoria, designado sob n°292 (duzentos e noventa e dois) da 
quadra “P” do loteamento denominado “Região dos Lagos”, situado na zona urbana desta 

cidade e comarca de Viradouro-SP, do lado par da Rua Antonio Augusto Alves, s/n, entre 

Rua Adair Rodrigues de Amorim e a Rua Marechal Deodoro, e a 52,23 metros de distância da 
primeira, medindo 10,00 m (dez metros) de frente, por fundo corresponde, por 27,75 m(vinte e 

sete e setenta e cinco metros) de ambos os lados medidos da frente aos fundos, encerrando a 
área de 277,50 m2 (duzentos e setenta e sete metros e cinquenta centímetros 

quadrados), que se divide e se confronta em sua integridade pela frente com a Rua Antonio 

Augusto  Alves, pelo lado direito, quem de frente olha para o imóvel, com o lote nº 291 (duzentos 
e noventa e um), pelo lado esquerdo com o lote n° 293 (duzentos e noventa e três) e fundos com 

o lote n°303 (trezentos e três), todos da mesma quadra. Imóvel matriculado sob n° 8.318 do RGI 
de Viradouro-SP. OBS:1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Viradouro/SP sob n°00.1330.0190.00. Segundo informações da Prefeitura 
de Viradouro-SP, o imóvel situa-se na Rua Antonio Augusto Alves,190. No local, há um 

terreno murado, com portão de ferro. No fundo há um barracão, que ultrapassa os limites do 

imóvel, ocupando parte do terreno de n°200, da mesma rua. Referido barracão é aberto na 
frente, mede aproximadamente 10 m (lateral) x 10m frente – correspondendo, no caso, à frente 

do imóvel). Chão de cimento e telhas galvanizadas. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida 
no site da Prefeitura Municipal de Viradouro, em 04/09/2018, o imóvel possui 310,00m2 de 

área edificada. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/8.318 consta PENHORA sob nº 660.01.2006.003119-

3 pelo Cartório Judicial Único da Comarca de Viradouro – SP. 2) Conforme Av.03/8.318 consta 
PENHORA sob nº 660.01.2007.000890-1 pelo Cartório Judicial Único da Comarca de Viradouro – 

SP. 3) Conforme Av.04/8.318 consta PENHORA sob nº 660.01.2006.003117/8 pelo Cartório 
Judicial Único da Comarca de Viradouro – SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da 

Prefeitura Municipal de Viradouro, em 04/09/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de 
R$ 19.905,80.  Avaliado em 07/05/2012 em R$26.000,00 (vinte e seis mil reais). Valor mínimo: 

R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais). Depositário: Vanilson Aparecido Balieiro.  

 
LOTE 16: N° PROCESSO: 0011099-86.2016.5.15.0058 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 

(PGFN); EXECUTADO: CRGV COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DE BEBEDOURO LTDA + 
02. Unidade autônoma designada como apartamento n° 31 (tinta e um), localizada no 3° 
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pavimento do Edifício Jardim Botânico, situado na Rua Triunfo, 1269, nesta cidade de 
Ribeirão Preto - SP, que possui a área privativa de 54,007 metros quadrados e área de 

uso comum de 45,207 metros quadrados, incluída nesta a área relativa a uma vaga de garagem 
indeterminada, totalizando a unidade a área de 99,214 metros quadrados, equivalente à 

fração ideal de 16,359% do terreno e das coisas de uso comum; confrontando pela frente com 

hall de circulação, poço do elevador, caixa de escadas e apartamento n° 32; fundos com áreas 
comuns do condomínio que dividem com a Rua Triunfo, lado direito com áreas comuns do 

condomínio que dividem com o lote 14, e lado esquerdo com áreas comuns do condomínio que 
dividem com o lote 12. O empreendimento foi edificado sobre o terreno constituído pelo lote 13 

da quadra 01 do loteamento denominado Jardim Botânico, que possui área de 239,38 metros 
quadrados, e tem a sua convenção condominial registrada sob n° 10026, Livro 3, Registro 

Auxiliar. Imóvel matriculado sob n° 119.177 do 2° RGI de Ribeirão Preto - SP. OBS: Conforme 

Av.01/119.177 o imóvel está cadastrado na municipalidade local n° 252.799, conforme cadastro 
técnico do Município de Ribeirão Preto. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/119.177 consta PENHORA no 

processo n° 864/06 pela 9ª Vara Cível de Ribeirão Preto - SP. 2) Conforme Av.03/119.177 consta 
PENHORA no processo n° 1678-77.2011 pela Central de Mandados do Tribunal Regional do 

Trabalho da 15ª Região. 3) Conforme Av.04/119.177 consta PENHORA no processo n° 0001100-

92.2010.5.15.0067 pela Central de Mandados do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 4) 
Conforme Av.05/119.177 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL no processo 

n° 1012609-36.2016.8.26.0196 pela 1ª Vara Cível da Comarca de Franca - SP. 5) Conforme 
Av.06/119.177 consta PENHORA no processo n° 00015901520135150066 pela Central de 

Mandados do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, da Comarca de Ribeirão Preto. 6) 
Conforme Av.07/119.177 consta PENHORA no processo n° 1012609-36.2016.8.26.0196 pela 1ª 

Vara Cível da Comarca de Franca - SP. Avaliado em 12/02/2018 em R$ 216.500,00 (duzentos e 

dezesseis mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 129.900,00 (cento e vinte e nove mil 
e novecentos reais). Depositaria: Cláudia Alexandra Nassu. 

 
LOTE 17: Nº PROCESSO: 0001102-84.2013.5.15.0058 – EXEQUENTE: UNIÃO – PGFN 

RIBEIRÃO PRETO; EXECUTADO: GARCIA INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD 

SIDERURGICOS LTDA. Um caminhão, marca Mercedes Benz 608, diesel, ano de fabricação e 
modelo 1985,placa CQA-4355, carroceria aberta, cor branca, Veículo em bom estado de 

conservação e funcionamento, em uso pela executada. Avaliado em 11/02/2014 em R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Depositária: 

Rita de Cassia Garcia Soares, Rua Benjamim Constant, 364, Centro, Bebedouro - SP. 

 
LOTE 18: N° PROCESSO: 0010929-51.2015.5.15.0058 – EXEQUENTE: VICTOR HUGO 

DOS REIS NUNES; EXECUTADO: D. SOUZA & CORREA CINEMATOGRAFIA LTDA – ME + 
02. NUA PROPRIEDADE de uma casa residencial, a Rua Francisco Inácio n° 450, nesta 

cidade de Bebedouro, construída de tijolos e coberta de telhas, edificada em terreno que mede 
6,50 metros de frente por 19,00 metros de ambos os lados da frente aos fundos e 5,45 metros na 

linha dos fundos, confrontando pela frente com aquela rua, por um lado com Eugenia Munhoz 

Santaella por outro lado com Paschoal Viola e nos fundos com Eugenia Munhoz Santaella. Imóvel 
este cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n° 0092.148-00. Imóvel matriculado sob n° 

13.591 do RGI de Bebedouro - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está 
atualmente cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n° 092.099.148-00. E conforme 

informações obtidas junto ao Departamento de Arrecadação e Tributos da Prefeitura Municipal de 

Bebedouro, a edificação existente no local tem 73,72m2, encontrando-se fechada, sendo 
servido com infraestrutura de energia elétrica, água e esgoto, via pública com guias, sarjetas e 

pavimentação de asfalto.  2) Conforme Certidão Negativa de Tributos Imobiliários, emitida no site 
da Prefeitura Municipal de Bebedouro – SP, em 18/09/2018, o imóvel possui a área total de 

147,00m2. ÔNUS: Conforme R.06/13.591 consta USUFRUTO a favor de Walter Correa Netto e 
Maria Teresa Meglioratti Correa. Avaliado (nua propriedade) em 21/05/2018 em R$ 154.000,00 

(cento e cinquenta e quatro mil reais). Valor mínimo: R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e 

quatrocentos reais). Depositária: Viviane Meglioratti Correa.  

 


