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

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 13/05/2019 a 22/05/2019. 
1 - No dia 22/05/2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 

de Piracicaba – SP, localizada na RUA JOAO PEDRO CORREA, 810 - BAIRRO IAA - PIRACICABA-
SP - CEP: 13.411-142, entre às 14h00min e 14h30min (quatorze 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 12/08/2019. 
A venda direta se dará exclusivamente através da entregada(s) proposta(s) diretamente ao 

corretor nomeado através de agendamento, não haverá encerramento no átrio do Fórum como 

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

será imediatamente aceita. 
4 – VALOR MÍNIMO: a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 

5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 

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

a) A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será 
devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação 

(arrematação) for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
proponente (adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 

b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 

móveis, será devido em seu favor o equivalente a 2% (dois por cento) do valor da 
última avaliação do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio 

com as despesas com a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 
c) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 

improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, através de depósito 

judicial, devendo apresentar o comprovante de recolhimento ao cartório. 
6 - Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:   

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas.  

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

7 - FORMAS DE PAGAMENTO:   
a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 

homologação da proposta vencedora. 

b) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, com 30% (trinta por cento) de entrada e o 
restante em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, 

pela Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais, na data do efetivo pagamento, 
sempre por meio de depósito judicial. 

- 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 
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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: Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 

1º do Código de Processo Civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais 
vencidos antes da arrematação. 
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 Piracicaba - 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) - A arrematação será feita em caráter ad-corpus (refere-se à extensão da 

metragem do bem, a venda não inclui nenhum bem móvel) e no estado de uso e conservação 

em que se encontram. 
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: 2ª VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA – SP. 

 
LOTE 01: N° PROCESSO: 0011045-78.2015.5.15.0051 - EXEQUENTE: MARCOS 

TEIXEIRA DA CRUZ + 03; EXECUTADO: TRINOX INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA + 

02. A) O lote de terreno sob n° 3 da quadra D, do loteamento denominado Jardim 
Alvorada, em Vila Rezende, desta cidade de Piracicaba, com frente para a Rua Emilio 

Bertozzi, onde mede dez metros, com igual medida nos fundos, por vinte e cinco metros da 
frente aos fundos de ambos os lados, contendo a área de 250,00ms2, confrontando de um 

lado com o lote 2, de outro lado com o lote 4 e nos fundos com o lote 14; localizado no lado 

ímpar, a partir de vinte metros da esquina da Rua João Graner, entre esta e a Travessa Nazaré, 
na quadra que se completa com a Rua Vitorio Laerte Furlani. Imóvel matriculado sob n° 13.338 

do 1° RGI de Piracicaba – SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.10/13.338 consta PENHORA no processo 
nº 0021661-26.2012.8.26.0451 pela 2ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba -SP. 2) Conforme 

Av.12/13.338 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo nº 0001244-18.2013.8.26.0451 pela 3ª 

Vara Cível de Piracicaba - SP. B) O lote de terreno sob n° 4 da quadra “D” do loteamento 
denominado “Jardim Alvorada”, em Vila Rezende, desta cidade de Piracicaba, com frente 

para a Rua Emilio Bertozi, onde mede dez metros, com igual largura nos fundos, por vinte e 
cinco metros da frente aos fundos contendo a área de duzentos e cinquenta metros 

quadrados (250,00 m2), dividindo de um lado com o lote 3, de outro lado com o lote 5 e pelos 
fundos com o lote 13, todos de sucessores da Usina Piracicaba S/A., localizado no lado ímpar, a 

partir de 30,00 metros da rua João Craner, na quadra completada pela rua Vitorio Laerte Furlani 

e Travessa Nazaré. Imóvel matriculado sob n° 4.703 do 1° RGI de Piracicaba – SP.ÔNUS: 1) 
Conforme Av.14/4.703 consta PENHORA no processo 0021661-26.2012.8.26.0451 pela 2ª Vara 

Cível da Comarca de Piracicaba - SP. 2) Conforme Av.17/4.703 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no 
processo nº 0001244-18.2013.8.26.0451 pela 3ª Vara Cível de Piracicaba - SP. C)Um terreno, 

situado no loteamento denominado  “Jardim Alvorada” situado em Vila Rezende, desta 

cidade de Piracicaba, com frente para a Rua Emilio Bartozzi, em seu lado ímpar, medindo 
10,00m (dez metros) de largura, por 30,00m (trinta metros) de comprimento, com área de 

300,00m2  (trezentos metros quadrados), e confrontando do lado direito de quem  da via 



pública olha para o imóvel, com o lote  n° 4, e em parte com o lote n° 13, do lado esquerdo 
com o lote n° 6, e em parte com lote n° 11, todos de sucessores da Societé Brasiliennes, digo, 

Societé de SucreriesBrasilliennes, e nos fundos com o prédio n° 142 da Rua Vitório Laerte 
Furlani, de propriedade de João Ometto, localizado a 30,00 (trinta metros) da Travessa 

Nazareth  e a 40,00m (quarenta metros) da Rua João Graner, na quadra completada pela Rua 

Vitório Laerte Furlani.Imóvel matriculado sob n° 24.885 do 1° RGI de Piracicaba – SP.OBS: 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está situado na Rua Emilio Bertozzi, 265, 

Jd. Alvorada, Piracicaba – SP. Constantes dos lotes nº 3, 4 e 5 (matrículas supras), da 
quadra D, com 800,00 m2 de área de terreno e 934,89 m2 de área construída. A 

construção que avança sobre os três terrenos consta de prédio administrativo assobradado 
e barracão, em bom estado de conservação. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/24.885 consta 

PENHORA no processo nº 0021661.26.2012.8.26.0451 pela 2ª Vara Cível da Comarca de 

Piracicaba-SP. 2) Conforme Av.04/24.885 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo nº 0001244-
18.2013.8.26.0451 pela 3ª Vara Cível de Piracicaba-SP.  Avaliado em 12/09/2018 em R$ 

1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais).  

D) Terreno sob n°10 da quadra “K”, loteamento denominado Jardim Alvorada, em Vila 

Rezende, desta cidade  de Piracicaba, com frente para a Rua Daniel Rinn, lado par, medindo 
dez metros de frente, por vinte e cinco metros de frente aos fundos, com a área de 250,00 

metros quadrados; dividindo de um lado com o lote n° 09, de outro com o lote n° 11, e nos 
fundos com o lote n° 12, todos da Sociedade de Usinas de Açúcar Brasileiras, ou sucessores, 

localizado à 10,00 metros da esquina da Rua Princesa Leopoldina e a Avenida Cristóvão 
Colombo. Cadastrado na Prefeitura Municipal local no setor 36, quadra 0007 lote 0163 e código 

do CPD: 48.899-9.Imóvel matriculado sob n° 55.045 do 1° RGI de Piracicaba – 

SP.OBS:1)Conforme Av.02/55.045 foi edificado no terreno supra um barracão comercial que 
recebeu o n° 102 (cento e dois) da Rua Daniel Rinn, com a área de 200,00 m². 2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o barracão é erguido em alvenaria e coberto com telhas 
tipo brasilit , construído em terreno com área de 250,00m. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/55.045 

consta PENHORA no processo nº 0021661-26.2012.8.26.0451 pela 2ª Vara Cível da Comarca de 

Piracicaba – SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba, 
em 07/01/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.095,90. Avaliado em 

12/09/2018 em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Depositário: Trinox Industria e Comercio 

Ltda.    

 
LOTE 02: N° PROCESSO: 0010232-22.2013.5.15.0051 - EXEQUENTE: GISELE 

CALISTO CARNEIRO; EXECUTADO: MODA SERAFINA LTDA + 02. O domínio útil, por 
aforamento da União, de um terreno urbano, sem benfeitorias, designado no lote n° “10”, 

da quadra n° “45”, do loteamento denominado ‘‘Fazenda de Tamboré Residencial” 
localizado na parte no quinhão 05 do Sítio ou Fazenda Tamboré, no distrito de Aldeia, município 

e Comarca de Barueri, Estado de São Paulo, que assim se descreve: Inicia sua descrição num 

ponto situado no alinhamento dos imóveis da Avenida Botucatu, distante aproximadamente 
116,00 metros do alinhamento dos imóveis da Avenida Franca medidas pelo alinhamento dos 

imóveis da Avenida Botucatu. Deste ponto segue em reta numa distância de 30,00 metros pelo 
alinhamento dos imóveis da Avenida do Botucatu; daí deflete à direita e segue em retanuma 

distância de 50,00 metros, confrontando com o lote 09 da mesma quadra; daí deflete à direita e 

segue em reta, numa distância de 30,00 metros, confrontando com o lote n°05da mesma 
quadra; deflete à direita e segue em reta numa distância de 50,00 metros confrontando o lote 

n°11 da mesma quadra, até o ponto que teve início está descrição, encerrando a área de 
1.500,00 metros quadrados. Imóvel matriculado sob n° 38.834 do RGI de Barueri – SP. OBS: 1) 

Conforme Av.01/38.834, em razão de modificação no plano de loteamento, o imóvel supra 
passou ter a seguinte descrição: “A descrição inicia-se num ponto situado no alinhamento dos 

imóveis da Avenida Andradina, distante 94,01 metros do ponto de intersecção do alinhamento 

este da Avenida Botucatu com o alinhamento sul da Avenida Andradina, medidos pelo 
alinhamento dos imóveis da Avenida Andradina, desse ponto segue pela curva de concordância 

dos alinhamentos dos imóveis das Avenidas Andradina e São Paulo numa distância de 12,73 
metros, daí deflete à esquerda e segue pelo alinhamento dos imóveis da Avenida São Paulo 



numa distância de 33,45 metros; daí deflete à direita e segue  confrontando com o lote 11 da 
mesma quadra numa distância de 35,00 metros; daí deflete à direita e segue confrontando com 

o lote 09 da mesma quadra numa distância de 46,65 metros; daí deflete à direita e segue pelo 
alinhamento dos imóveis da Avenida Andradina numa distância de 27,74 metros até o ponto 

onde teve início está descrição, encerrando uma área de um mil e quinhentos e vinte e 

quatro metros e quarenta e quatro centímetros quadrados (1.524,44 mts2). 2) 
Conforme Av.02/38.834foi substituída a denominação da Avenida Andradina para Avenida 

Ourinhos.3) Conforme Av.04/38.834 consta que o imóvel é constituído de domínio pleno, sendo 
o domínio direto da União Federal. 4) Conforme Av.05/38.834 o imóvel localiza-se no perímetro 

urbano da Cidade, Distrito e Município e Comarca de Barueri, Estado de São Paulo. 4)Conforme 
Av.06/38.834 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal Local sob n°00-

24204-31-45-0459-00-000-4-67. 5)Conforme Av.08/38.834 o imóvel está situado no Loteamento 

denominado Fazenda Tamboré Residencial, e neste foram impostas restrições convencionais 
(normas e regulamento), no tocante às edificações e urbanísticas, quanto ao uso do solo, 

especificadas no contrato padrão.6) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está localizado na 
Av. Ourinhos, 169, Condomínio Residencial Tamboré, Barueri – SP. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.09/38.834 consta PENHORA no processo nº 0070034-20.2012  pelo 8° Ofício Cível da 

Comarca de Ribeirão Preto-SP. 2)Conforme  Av.10/38.834 consta AÇÃO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL no processo 4000422-10.2013.8.26.0564  pelo 1° Ofício Cível do Foro Central 

do Município de São Bernardo do Campo- SP. 3) Conforme Av.11/38.834  consta AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo 0051812-27.2013.8.26.0002 pela 1ª Vara 

Cível do Foro Regional II de Santo Amaro -SP.4) Conforme  Av.12/38.834 consta AÇÃO DE 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo 0051813-12.2013.8.26.0002 pela 4ª Vara 

Cível do Foro Regional II de Santo Amaro -SP. 5) Conforme AV.13/38.834 consta PENHORA no 

processo 0025814-34.2012.8.16.0014 pela 2ª Vara Cível da Comarca de Londrina- PR. 6) 
Conforme Av.14/38.834 consta PENHORA no processo 1063681-64.2013.8.26.0100 pelo 3° 

Ofício do Foro Central de São Paulo-SP. 7) Conforme Av.15/38.834 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo 10472019.95.2014.8.26.0100 pela 13ª Vara Cível de 

São Paulo- SP. 8) Conforme Av.16/38.834 consta PENHORA no processo 0015007-

61.2012.8.26.0309 pela 3ª Vara Cível de Jundiaí –SP. 9) Conforme Av.17/38.834 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00103439520135150086pela  Vara do Trabalho de 

Santa Bárbara D’ Oeste- SP. 10) Conforme Av.18/38.834 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo 00103439520135150086 pela Vara do Trabalho de Santa Bárbara D’ Oeste- SP. 11) 

Conforme Av.19/38.834 consta PENHORA no processo 998/2013 pela 7ª Vara Cível do Foro 

Central de Santo André -SP. 12) Conforme Av.20/38.834 consta PENHORA no processo0029309-
28.2012.8.16.0001 pela 7ª Vara Cível de Curitiba – PR. 13)Conforme  AV.21/38.834 consta 

PENHORA no processo 0051812-27.2013.8.26.0002 pela 1ª  Vara de Santo Amaro -SP.14) 
Conforme AV.22/38.834 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo 

0014495-35.2013.8.26.0506 pela 5ª Vara da Comarca de Ribeirão Preto - SP. 15) Conforme 
Av.23/38.834 consta PENHORA no processo 0013947-29.2014.8.26.0068 pela 6ª Vara Cível de 

Barueri-SP. 16)Conforme Av.25/38.834 consta PENHORA no processo 009975-

57.2012.8.16.0017 pela 1ª Vara Cível da Comarca de Maringá- PR. 17) Conforme Av.26/38.834 
consta PENHORA  no processo 1651/2015 pela 63ª  Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 18) 

Conforme  Av.27/38.834 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL no processo 
1034618-23.2015.8.26.0100 pela 19ª Vara Cível de  São  Paulo-SP. 19) Conforme Av.28/38.834 

consta PENHORA no processo1045306-44.2015.8.26.0100 pela 7° Ofício Cível da Comarca de 

São Paulo-SP. Avaliado em 09/05/2017 em R$ 762.220,00 (setecentos e sessenta e dois mil e 
duzentos e vinte reais). Valor mínimo: R$ 381.110,00 (trezentos e oitenta e um mil e 

cento e dez reais). Depositário: Jae Sun Lee Chung.  
 

LOTE 03: Nº PROCESSO: 0000900-02.2011.5.15.0051 – EXEQUENTE: MARIA DE 
FATIMA SILVA; EXECUTADO: GERALDO J. COAN & CIA. LTDA + 06. A) LOTE DE 

TERRENO sob nº 03, da quadra “J”, com frente para a Rua Leonidas Camargo Madeira, 

do loteamento “SEIS IRMÃOS”, situado nesta cidade e comarca de Tietê, perímetro urbano, 
com as seguintes divisas e confrontações: na frente, por 11,00 metros, com a Rua Leônidas 

Camargo Madeira; do lado direito de quem da frente olha para o lote, por 40,31 metros, com o 
lote nº 02; nos fundos, por 11,89 metros, com a Viela Sanitária; e do lado esquerdo, finalmente, 



por 44,17 metros, com o lote nº 04, fechando-se o perímetro, encerrando 469,15 m². Imóvel 
matriculado sob o nº 19.109 do RGI de Tietê – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o imóvel 

não possui benfeitorias. ÔNUS: 1) Conforme Av.05/19.109 foi determinado o BLOQUEIO do 
imóvel objeto desta matrícula (processo nº 0001727-62.2014.8.26.0629 pela 1ª Vara do 

Trabalho de Tietê – SP.). 2) Conforme Av.06/19.109 consta PENHORA no processo sob o nº 

00019984120105150153 pela Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto – SP. 3) 
Conforme Av.07/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 03933201189209004  

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, São José dos Pinhais – PR. 4) Conforme 
Av.08/19.109 consta PENHORA no processo sob o nº 0002029-76.2010.5.15.0051 pela Vara do 

Trabalho da Comarca de Piracicaba - SP. 5) Conforme Av.09/19.109 consta 
INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 1189021212909008 pela 08ª Vara do Trabalho de 

Londrina – PR. 6) Conforme Av.10/19.109 consta PENHORA no processo sob o nº 0011303-

52.2013.5.15.0118 pela Vara do Trabalho da Comarca de Itapira - SP. 7) Conforme 
Av.13/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 17668201100209000 pela 02ª 

Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 8) Conforme Av.16/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob 
o processo nº 3642.88.2016.4.013901 pela Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de 

Marabá – PA. 9) Conforme Av.17/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 

00002099420135040383 pela 03ª Vara do Trabalho de Taquara – RS. 10) Conforme 
Av.18/19.109 consta PENHORA no processo sob o nº 0001197-85.2013.5.15.0003 pela Primeira 

Vara do Trabalho de Sorocaba - SP. 11) Conforme Av.19/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 
sob o processo nº 00068025820125120026 pela 03ª Vara do Trabalho de Florianópolis – SC. 

12) Conforme Av.20/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 
00111575520135120001 pela 01ª Vara do Trabalho de Florianópolis – SC. 13) Conforme 

Av.21/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00027453820106020028 pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 02ª Região – São Paulo. 14) Conforme Av.22/19.109 consta 
INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00003164120135040383 pela 03ª Vara do Trabalho de 

Taquara – RS. 15) Conforme Av.24/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 
00013338520115070032 pela 01ª Vara do Trabalho de Maracanau – CE. 16) Conforme 

Av.25/19.109 consta PENHORA sob o processo nº 0159400-54.2009.5.15.0111 pela Vara do 

Trabalho de Tietê – SP. 17) Conforme Av.26/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo 
nº 177072011002090000 pela 02ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 18) Conforme 

Av.27/19.109 consta PENHORA sob o processo nº 00023677020105150109 pela Central de 
Mandados do Foro de Sorocaba - SP. 19) Conforme Av.28/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 

sob o processo nº 176332011002090001 pela 02ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 20) 

Conforme Av.29/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 
00012944120115020028 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 21) Conforme 

Av.31/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 09932201201809009 pela 01ª 
Vara do Trabalho de Londrina – PR. 22) Conforme Av.32/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 

sob o processo nº 00012860920145070032 pela 01ª Vara do Trabalho de Maracanau – CE. 23) 
Conforme Av.33/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 

00021629320115150145 pela Vara do Trabalho de Itatiba – SP. 24) Conforme Av.34/19.109 

consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 015122011652090003 pela 18ª Vara do 
Trabalho de Curitiba – PR. 25) Conforme Av.35/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o 

processo nº 00007132120125110002 pela Vara do Trabalho de Tefe – AM. 26) Conforme 
Av.36/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00009637620145090863 pela 07ª 

Vara do Trabalho de Londrina – PR. 27) Conforme Av.37/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 

sob o processo nº 00004094220152150121 pela Vara do Trabalho de São Sebastião – SP. 28) 
Conforme Av.38/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 3330-

15.2016.4.01.3901 pela Primeira Vara da Justiça Federal de Primeiro Grau do Pará. 29) 
Conforme Av.40/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 

00008938520135090122 pela 04ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais. 30) Conforme 
Av.41/19.109 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00118134620145150016 pela 02ª 

Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. 31) Conforme Av.42/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 

sob o processo nº 00008253420125150016 pela 02ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. 
Avaliado em 09/06/2017 em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais).  
B) Lote de terreno sob nº 04, da Quadra “J”, com frente para a Rua Leônidas Camargo 



Madeira, do loteamento “SEIS IRMÃOS”, situado nesta cidade e comarca de Tietê, 
perímetro urbano, com as seguintes divisas e confrontações: na frente, por 10,00 metros, com a 

Rua Leonidas Camargo Madeira; do lado direito de quem da frente olha para o lote, por 44,17 
metros, com o lote nº 03; nos fundos, por 30,94 metros, com Viela Sanitária; e do lado 

esquerdo, finalmente, por 57,90 metros, com propriedade de Antonio Beloto, fechando-se o 

perímetro, encerrando 884,72 m². Imóvel matriculado sob nº 19.110 do RGI de Tietê – SP. 
ÔNUS: 1) Conforme Av.07/19.110 foi determinado o BLOQUEIO do imóvel objeto desta 

matrícula (processo nº 0001727-62.2014.8.26.0629 pela 1ª Vara do Trabalho de Tietê – SP).2) 
Conforme Av.08/19.110 consta PENHORA sob o processo nº 00019984120105150153 pela Vara 

do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto - SP. 3) Conforme Av.09/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 32697201304109007 pela 21ª Vara do Trabalho de 

Curitiba – PR. 4) Conforme Av.10/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 

03933201189209004 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, São José dos Pinhais – 
PR. 5) Conforme Av.11/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 

1189021212909008 pela 08ª Vara do Trabalho de Londrina – PR. 6) Conforme Av.12/19.110 
consta PENHORA sob o processo nº 0011303-52.2013.5.15.0118 pela Vara do Trabalho da 

Comarca de Itapira – SP. 7) Conforme Av.15/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o 

processo nº 17668201100209000 pela 02ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 8) Conforme 
Av.18/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 3642.88.2016.4.013901 pela 

Primeira Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá – PA. 9) Conforme Av.19/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00002099420135040383 pela 03ª Vara do Trabalho de 

Taquara. 10) Conforme Av.20/19.110 consta PENHORA sob o processo nº 0001197-
85.2013.5.15.0003 pela 1ª Vara do Trabalho de Sorocaba - SP. 11) Conforme Av.21/19.110 

consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00068025820125120026 pela 03ª Vara do 

Trabalho de Florianópolis – SC. 12) Conforme Av.22/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o 
processo nº 00245007720178160014 pela 01ª Vara da Fazenda Pública de Londrina – PR.  13) 

Conforme Av.23/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 
00111575520135120001 pela 01ª Vara do Trabalho de Florianópolis – SC. 14) Conforme 

Av.24/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00027453820105020028 pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo. 15) Conforme Av.25/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00003164120135040383 pela 03ª Vara do Trabalho de 

Taquara – RS. 16) Conforme Av.27/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 
32697201304109007 pela 21ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 17) Conforme Av.28/19.110 

consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00013338520115070032 pela 1ª Vara do 

Trabalho de Maracanau – CE. 18) Conforme Av.29/19.110 consta PENHORA sob o processo nº 
0159400-54.2009.5.15.0111 pela Vara do Trabalho de Tietê - SP. 19) Conforme Av.30/19.110 

consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 177072011002090000 pela 2ª Vara do Trabalho 
de Curitiba – PR. 20) Conforme Av.31/19.110 consta PENHORA sob o processo nº 

00023677020105150109 pela Central de Mandados de Foro de Sorocaba – SP. 21) Conforme 
Av.32/19.110 consta PENHORA sob o processo nº 0011062-04.2013.5.15.0078 pela Vara do 

Trabalho de Piedade - SP. 22) Conforme Av.33/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o 

processo nº 176332011002090001 pela 02ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 23) Conforme 
Av.34/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00012944120115020028 pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 24) Conforme Av.36/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 09932201201809009 pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 9ª Região. 25) Conforme Av.37/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo 

nº 00012860920145070032 pela 1ª Vara do Trabalho de Maracanau – CE. 26) Conforme 
Av.38/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00021629320115150145 pela Vara 

do Trabalho de Itatiba – SP. 27) Conforme Av.39/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o 
processo nº 015122011652090003 pela 18ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 28) Conforme 

Av.40/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00007132120125110002 pela Vara 
do Trabalho de Tefe – AM. 29) Conforme Av.41/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o 

processo nº 325302012002090002 pela 02ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 30) Conforme 

Av.42/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00009637620125090863 pela 7ª 
Vara do Trabalho de Londrina – PR. 31) Conforme Av.43/19.110 consta INDISPONIBILIDADE 

sob o processo nº 00004094220125150121 pela Vara do Trabalho de São Sebastião – SP. 32) 
Conforme Av.44/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 3330-



15.2016.4.01.3901 pela Primeira Vara da Justiça Federal de Primeiro Grau no Pará. 33) 
Conforme Av.46/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 

00008938520135090122 pela 04ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais - PR. 34) Conforme 
Av.47/19.110 consta INDISPONIBILIDADE sob o processo nº 00118134620145150016 pela 02ª 

Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. 35) Conforme Av.48/19.110 consta INDISPONIBILIDADE 

sob o processo nº 00008253420125150016 pela 02ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. 
Avaliado em 09/06/2017 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: 

R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Total avaliado em R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Depositário: 

Geraldo J. Coan & Cia. LTDA. 
 

LOTE 04: N° PROCESSO: 0010298-02.2013.5.15.0051 - EXEQUENTE: AILTON 

APARECIDO JANUARIO E OUTROS; EXECUTADO: MIRANTE BRASIL ENGENHARIA 
CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA + 03. Apartamento n° 72, situado no 7° andar, do 

Condomínio Edifício Strauss, com frente para a Avenida Dr. João Conceição n° 944, em 
Piracicaba - SP, com a área útil de 101,00 m², área comum de 48,00 m², na qual está 

incluída uma vaga de garagem, contendo a área total de 149,00 m², com a participação da 

fração ideal de 3,571% no terreno, cadastrado na Prefeitura Municipal local, no distr. 01- setor 
19 - Qd. 0004 - Lote 0247 - S/L. 0014- CPD. 120.973.5. Imóvel matriculado sob n° 50.439 do 2° 

RGI de Piracicaba - SP. OBS: Conforme Auto de Penhora, o apartamento está fechado e vazio. 
ÔNUS: 1) Conforme Av.07/50.439 consta INDISPONIBILIDADE no processo n° 0001185-

96.2014.503.0059 pela 1ª Vara do Trabalho de Governador Valadares/MG. 2) Conforme Planilha 
de Cálculo para Atualização de Débito de Condomínio, juntada aos autos sob o ID. nº 4986021, 

há um total de débitos de condomínio no valor de R$ 56.579,22, atualizados até 2016, ajuizados 

nos autos do processo nº 0008586-80.2013.8.26.0451 pela 1ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 3) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 21/02/2019 

constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 5.415,25. Avaliado em 11/02/2015 em R$ 
380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 190.000,00 (cento e noventa 

mil reais). Depositário: Luiz Carlos Gomes de Assis.  

 
LOTE 05: Nº PROCESSO: 0094400-79.1998.5.15.0051 – EXEQUENTE: SOLANGE 

HONORIO BETTE E OUTROS; EXECUTADO: C & Z BAR RESTAURANTE E EVENTOS 
LTDA + 05. Conjunto 205 do 2º andar, do Edifício Liberdade à Rua Visconde do Rio 

Branco, 301, nesta cidade de Campinas e 1ª Circunscrição, composto de uma sala de frente 

e 2 outras salas, todas contíguas e de um gabinete sanitário, também contíguo, com a área de 
construção de 50,59m2, e uma parte ideal no terreno de 10,25m2, confrontando na frente 

com a rua Dr. Costa Aguiar, do lado direito com propriedade de João Francisco Marques do qual 
se separa em uma maior parte, pela área de iluminação do edifício, do lado esquerdo com o 

conjunto 203, separando-se do mesmo em sua maior parte pelo corredor de comunicação do 2º 
andar e no fundo com a caixa de elevador do Edifício. O terreno onde se assenta o Edifício 

mede a área de 352,44ms2 e no todo 11,97ms de frente para a rua 13 de Maio, 10,97m de 

frente para a rua Dr. Costa Aguiar e 31,05m de frente para a rua Visconde do Rio Branco, 
confrontando ainda em quarta e última face com propriedade de João Francisco Marques ou 

sucessores, onde mede 31,05m. Cadastro na Prefeitura Municipal de Campinas nº 34.165.000. 
Imóvel matriculado sob nº 9.361 do 1º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Laudo de 

Avaliação Imobiliária, o imóvel fica no Edifício Liberdade, que é um conjunto de três salas 

comerciais, tendo duas entradas através de duas portas que dão para o corredor do segundo 
andar do prédio, o acesso para a referida sala pode ser feito tanto por elevador quanto por dois 

lances de escadas que dão acesso ao andar da referida sala. O imóvel é de fácil acesso mesmo 
em horários de grande movimento. O logradouro em questão é uma importante artéria do 

centro da cidade de Campinas; A região é composta majoritariamente por comércios, localiza-se 
ao lado do Calçadão da 13 de maio, região com grande atividade comercial, e conhecida não 

somente em Campinas, mas também por moradores de cidades vizinhas, que ao desembarcar 

na estação rodoviária, utilizam o calçadão como acesso ao Centro da cidade como ao Terminal 
Central de ônibus para acesso à outras regiões. O referido imóvel apresenta, piso em tacos, 

divididos em três partes, excelente distribuição dos ambientes, iluminação natural é uma 
vantagem pois a sala conta com amplas janelas laterais e frontais, a ventilação também é 



excelente, contendo um banheiro e ar condicionado. A estrutura de toda edificação é 
consistente e muito bem-feita, a sala não consta vazamentos, rachaduras ou qualquer problema 

que comprometa a segurança dos habitantes do referido empreendimento, com área útil de 
61,00m2. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel se encontra desocupado. ÔNUS: 

1) Conforme documentos juntados pelo Condomínio Edifício Liberdade, juntado aos autos sob 

ID nº e95fc81, constam débitos condominiais no valor de R$ 25.758,70, atualizados até 
nov/2018.  Avaliado em 25/01/2017 em R$ 201.186,31 (duzentos e um mil, cento e oitenta e 

seis reais e trinta e um centavos). Valor mínimo: R$ 100.593,15 (cem mil, quinhentos e 
noventa e três reais e quinze centavos). Depositário: Alessandra Pereira da Silva.  

 
LOTE 06: N° PROCESSO: 0012109-55.2017.5.15.0051 - EXEQUENTE: CICERO 

EDILSON ALVES LIMA; EXECUTADO: CONSTRUCOES E REFORMAS J.P LTDA – ME E 

OUTROS. Um veículo Ford/Escort 1.0, hobby, ano 1995/1995, de placa CAS-7437, chassi n° 
9BFZZZ54ZSB714990. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o veículo se encontra em 

regular estado de conservação e funcionamento. Avaliado em 13/08/2018 em R$ 6.000,00 (seis 
mil reais). Valor mínimo: R$ 3.000,00 (três mil reais). Depositório: José Pedro Batista 

Filho, R. Jacob Mustchelli, 598, Morumbi, Piracicaba -SP.  

LOTE 07: N° PROCESSO: 0010358-96.2018.5.15.0051 - EXEQUENTE: LUCIANO 
MOREIRA ALVES; EXECUTADO: CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA ROMANA LTDA. 

A) Um veículo, marca VW, modelo Kombi, tipo lotação, placas EVS 9330, ano de fabricação 

2011, modelo 2012, chassi 9BWMF07X4CP003827, RENAVAM 00333180160, cor branca, em 
bom estado geral e funcionamento normal. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do 

Detran – SP, em 21/02/2019, constam débitos relativos a multas no valor de R$ 170,25 e 
licenciamento em atraso, sendo o último efetuado no exercício de 2013. Avaliado em R$ 

30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). B) Veículo 

marca VW, modelo Kombi, placa EVS-9878, chassi 9BWMF07X5CP005280, RENAVAM nº 
00336716389, ano de fabricação 2011, modelo 2012, tipo lotação, 12 lugares, cor branca, em 

bom estado geral e funcionamento normal. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do 
Detran - SP, em 21/02/2019, consta licenciamento em atraso, sendo o último licenciamento 

efetuado no exercício de 2012. Avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). C) Um veículo, marca VW, modelo Kombi, placas FDU-

9454, ano de fabricação 2012, modelo 2013, chassi 9BWMF07X6DP003619, RENAVAM nº 

00474156966, tipo lotação, cor branca, em bom estado geral e funcionamento normal. ÔNUS: 
Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 21/02/2019, constam débitos relativos 

à IPVA no valor de R$ 3.453,16 e licenciamento em atraso, sendo o último licenciamento 
efetuado no ano de 2014. Avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Valor mínimo: 

R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Total avaliado em 08/08/2018 em R$ 

93.000,00 (noventa e três mil reais). Valor mínimo: R$ 46.500,00 (quarenta e seis mil e 
quinhentos reais). Depositário: Pedro Vicente Romano, Rua Bom Jesus, 729, Piracicaba - SP.   

 
LOTE 08: N° PROCESSO: 0010045-38.2018.5.15.0051 – CANCELADO. 

 

LOTE 09: N° PROCESSO: 0010448-80.2013.5.15.0051 – CANCELADO. 
 

LOTE 10: N° PROCESSO: 0012085-32.2014.5.15.0051 – EXEQUENTE: ADRIANO 
ROSA DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: AUTO POSTO GOVERNADOR DE 

PIRACICABA + 03. Lote de terreno nº 04 da quadra 06 do Jardim Santa Rosa, em 
Campinas – SP, medindo 14,90m de frente para a rua 2, 16,25m com o lote 3, 18,00m com o 

lote 5 e 14,00m nos fundos com o lote 22, com área de 255,00m2. Cad. 043.424.900. Imóvel 

matriculado sob nº 74.849 do 3º RGI de Campinas – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o 
código cartográfico do imóvel é 3341.44.75.0328.01001. Foi edificado sobre referido terreno 

duas casas, utilizadas para fins residenciais, e que as mesmas encontram-se em bom estado 
de conservação, que recebeu o nº 459 da Rua Coronel Sidney Teixeira Alvares, com área 

total construída de 150,75 m². Referida construção, contudo, ainda não foi averbada na 

matrícula. ÔNUS: Conforme AV.07/74.849 consta PENHORA no processo nº 10639-
27.2014.5.15.0137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. Avaliado em 26/08/2018 em R$ 

230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 115.000,00 (cento e quinze 



mil reais). Depositária: Benedita Peixoto Cardoso.  
 

LOTE 11: N° PROCESSO: 0012535-72.2014.5.15.0051 – CANCELADO. 
 

LOTE 12: N° PROCESSO: 0000242-12.2010.5.15.0051 – EXEQUENTE: SUZANA 

MENDES PEREIRA; EXECUTADO: GELRE TRABALHO TEMPORARIO S/A + 04. Um 
terreno à Rua TINGUI, lote 31 da quadra 22, Vila Inah, no 13º subdistrito, Butantã, 

medindo 12 m de frente, igual largura nos fundo, por 30,43 m da frente aos fundos do lado 
esquerdo visto do terreno e 31 m do lado direito, com área de 368 m², confrontando do lado 

esquerdo com o lote 30, do lado direito com o lote 32 e nos fundos com o lote 2. (Contribuinte 
101.364.0031). Imóvel matriculado sob nº 5.753 do 10º RGI de São Paulo – SP. OBS: Conforme 

Av.02/5.753 consta a construção de um PRÉDIO, de dois pavimentos e um subsolo, para 

edícula e de uma piscina, localizado na Rua Tingui, 314, Jd. Leonor, São Paulo – SP. 
ÔNUS: Conforme Av.03/5.753 consta INDISPONIBILIDADE do imóvel no processo nº 

1520120120041515 pelo Serviço Anexo das Fazendas de Cotia – SP. Avaliado em 08/11/2012 
em R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 650.000,00 

(seiscentos e cinquenta mil reais). Depositário: Johannes Antonius Maria Wiegerinck. 

LOTE 13: N° PROCESSO: 0011330-08.2014.5.15.0051 – EXEQUENTE: EDSON 
BATISTA TAVARES; EXECUTADO: COSTA LIMA EMPREITEIRA LTDA – ME + 02. Um 

lote de terreno sob n° 26, da quadra 03, situado à Rua Araguaia, lado ímpar, no loteamento 
denominado Jardim Iporã, nesta cidade, distrito, município e comarca de Araçatuba, do 

Estado de São Paulo, medindo 10,00 metros de frente, igual medida nos fundos, por 30,00 
metros da frente aos fundos, de ambos os lados, perfazendo uma área de 300,00 metros 

quadrados, pela frente com a referida rua Araguaia, pelo lado direito com o lote n°25, pelo 

lado esquerdo com o lote n°27, e nos fundos, com o lote n°07, todos da mesma quadra, 
distando pelo lado esquerdo 62,00 metros da Avenida Emilio de Menezes. Cadastrado na P.M. 

local sob n° 3.21.00.06.0023.0393.0000.66. Imóvel matriculado sob n° 23.742 do RGI de 
Araçatuba - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, foi edificado no terreno supra uma casa 

em bom estado, com aproximadamente 183,29m2, que recebeu o numeral 359. O 

referido imóvel está alugado desde novembro/2015 para Sra. Elisete Mendonça Crivelini, através 
da empresa Gesa Imóveis. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura 

Municipal de Araçatuba, em 21/08/2018, o imóvel possui como cadastro imobiliário atual o nº 3-
21-00-06-0023-0393-01-00. ÔNUS: Conforme Av.02/23.742 consta Ação Ordinária de Execução 

de Título Extrajudicial sob nº 1006350-07.2014.8.26.0451 pela 1ª Vara Cível de Piracicaba – SP.  

Avaliado em 11/07/2016 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: 
R$ 125.000,00 (cento e vinte cinco mil reais.) Depositário: Aparecido de Paula Lima. 

 
LOTE 14: Nº PROCESSO: 0012794-67.2014.5.15.0051 – EXEQUENTE: MARLI BORGES 

MOREIRA E OUTROS; EXECUTADO: AUTO POSTO DE SERVICOS MAVERICK LTDA – 
EPP + 04. Um terreno denominado lote nº 5 (cinco) da quadra “C”, nesta cidade de 

Catanduva, no loteamento denominado “Jardim do Bosque” medindo 12,00 (doze) metros 

de frente, por 30,00 (trinta) metros da frente aos fundos; confrontando, pela frente, com a Rua 
Santa Cruz das Palmeiras; por um lado, com o lote nº 6, por outro lado, com parte do lote nº 4; 

e, pelos fundos, com parte do lote nº 2, perfazendo à área superficial de 360,00ms2. 
Cadastrado na Prefeitura sob nº 71.05.79.01.94.00.00. Imóvel matriculado sob o nº 11.087 do 

2° RGI de Catanduva – SP. OBS: 1) Conforme Av.05/11.087o imóvel está atualmente 

cadastrado na Prefeitura local sob número 71.05.79.0194.01.001.2) Conforme Auto de Penhora 
e Avaliação, o endereço atualizado do imóvel é Rua Santa Cruz das Palmeiras, entre os 

números 58 e 178, Jardim do Bosque, Catanduva – SP, sem benfeitorias. ÔNUS: 1) 
Conforme Av.08/11.087 consta PENHORA no processo 0018564-05.2012.8.26.0132 pelo 3° 

Ofício Cível de Catanduva – SP. 2) Conforme Av.09/11.087 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo 00103248120155150066 pela 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto -SP. 

Avaliado em 21/11/2017 em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

100.000,00 (cem mil reais). Depositário: M.R.G COMÉRCIO, EMPREENDIMENTOS E 
PARTICIPAÇÕES LTDA.  

 
LOTE 15: Nº PROCESSO: 0010269-49.2013.5.15.0051 – EXEQUENTE: MARIO GOMES 



DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: GUINCHOS BL LTDA – EPP + 02. PRÉDIO 
RESIDENCIAL Nº 343 DA RUA 3-B, e seu respectivo terreno, situado no bairro “Cidade 

Nova”, nesta cidade de Rio Claro - SP, medindo, dito terreno 6,00 metros de frente para a 
rua de sua situação, por meio quarteirão da frente aos fundos, e confrontando de um lado com 

propriedade de Luiz Picoli, de outro lado, com propriedade de Martha Tognollo, Alexandre 

Tognollo e Francisco Marques Simões Filho; e, nos fundos, com propriedade de Benjamin 
Vecchiato. Contribuinte: 02.19.028.0128.001. Imóvel matriculado sob nº 41.473 do 1º RGI de 

Rio Claro – SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações da laudo de 
valor venal no Município de Rio Claro, o imóvel tem 122,00m2 de área construída, em 

264m2 de terreno. ÔNUS: 1) Conforme R.01/41.473 há USUFRUTO VITALÍCIO sobre metade 
do imóvel em favor de Guilhermina Palmero Franchin. 2) Conforme AV.03/41.473 consta AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL sob nº 0004583-82.2013.8.6.0451 pela 2ª Vara 

Cível de Rio Claro - SP. 3) Conforme AV.04/41.473 consta PENHORA no processo nº 0010907-
18.2013.5.15.0137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) Conforme AV.05/41.473 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00016930620135150136 pela Vara do 
Trabalho de Pirassununga – SP. 5) Conforme consulta realizada no site da Prefeitura Municipal 

de Rio Claro – SP, em 10/04/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 146,88. 

Avaliado em 22/08/2016 em R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais). Valor mínimo: R$ 
107.000,00 (cento e sete mil reais). Depositário: Arlete Aparecida Franchin Lambertucci, 

Avenida 20 - A, nº 496, Rio Claro - SP. 
 

LOTE 16: N° PROCESSO: 0001397-16.2011.5.15.0051 – EXEQUENTE: MARCELO 
ALVES DOS SANTOS; EXECUTADO: CNP - CENTRO DE NEFROLOGIA DE PIRACICABA 

LTDA – EPP + 02. Fração ideal de 1,16% de um terreno com frente para a antiga Estrada 

Santa Rita, situado no Bairro de Dois Córregos, em Piracicaba, e que assim se descreve: 
mede cinquenta e sete metros e setenta e nove centímetros (57,79m), de frente para a citada 

via pública, do lado direito de quem da Estrada olha para o imóvel, mede trezentos e um metros 
e cinquenta centímetros (301,50m), e confronta com as propriedades de Dorival Cruz Lima e 

sua mulher, Sociedade Recreativa Banespa, João Setten Sobrinho e sua mulher e João Altafin e 

sua mulher, do lado esquerdo partindo da frente em direção aos fundos mede cento e trinta 
metros (130,00m), daí deflete à esquerda e segue cinco metros e cinquenta centímetros 

(5,50m), divisando até ai com uma área desapropriada em favor da Prefeitura Municipal local, 
daí deflete à direita e segue em reta cento e setenta e cinco metros e quarenta e sete 

centímetros (175,47m), e confronta com o terreno de propriedade de José Jair Formaggio e sua 

mulher, e nos fundos mede sessenta e dois metros e noventa e oito centímetros (62,98m), e 
confrontando com a propriedade de João Altafin e sua mulher, totalizando 18.398,63 m2, 

localizado à 65,00 metros do alinhamento com a Avenida Dois Córregos, cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, no distr. 01- Setor 53- quadra 0307- lote 1261 - sub- lote 

0000 – C.P.D. 0133472.7 (em maior área). Imóvel matriculado sob n° 61.952 do 2° RGI de 
Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme AV.10/61.952 o imóvel está cadastrado no INCRA sob n° 

641030033952 – 8, com área total de 1,9 há- mod. rural 10,0 há - n° mod. rurais 0,19 – mod. 

fiscal- 10,0 há – n° mod. fiscais 0,19 – f. min. parc.1,9ha, com a denominação de Sítio Nossa 
Senhora Aparecida – indicação para localização do imóvel - Rod. Pirac. Sta. Barbara D’ Oeste KM 

6 – nº do imóvel Rec. Federal 3837053.0. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 
informações obtidas junto à Prefeitura local indicam que segundo o BIC Imobiliário o imóvel 

está localizado na Rua Genoveva Nasato Formaggio e que não existem edificações sobre o 

mesmo, já que no cadastro imobiliário consta como 0,0 a área construída. Entretanto, o mapa 
fornecido pelo setor de Geoprocessamento da Prefeitura indica que o imóvel corresponde a um 

terreno na Travessa Professor Maria Zelia Angeli Goldshimidt quase na confluência com a 
Travessa Batista Formaggio. Mapa também fornecido pela Prefeitura indica que a área de 

2.773,92 m2 ficou pertencendo a Irineu Rosada, 6.160,88 ao Clube Banespa e o restante de 
9.414,65 aos demais proprietários na proporção indicada na matrícula. In loco, verifica-se que 

sobre o terreno total há algumas edificações (chácaras e casas), mas também há grande parte 

que corresponde apenas a terreno sem edificações. Não há como individualizar o que pertence a 
executada Margarete, porém, como se trata de uma área muito pequena em relação ao 

tamanho do terreno, a avaliação considerará apenas o valor do m2 do terreno na região, já que 
não há como precisar que parte da área total efetivamente pertence à executada e se há 



construções sobre o seu percentual. Frise-se que há cerca de 50 proprietários, sendo que os 
documentos existentes na Prefeitura não indicam que parte pertence a cada um. ÔNUS: 1) 

Conforme Av.02/61.952, no terreno supra deverá ser respeitada uma FAIXA “NON 
AEDIFICANDI”, com 9,00 metros (mínimo) de largura, para futura desapropriação. 2) Conforme 

Av.16/61.952 consta PENHORA de fração ideal de 7,53% no processo n° 0034400-

40.2003.5.15.0051 pela 2ª Vara da Justiça do Trabalho de Piracicaba - SP. 3) Conforme 
pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 21/08/2018, constam 

débitos relativos à IPTU no valor de R$ 31.814,11. Avaliado em 24/11/2015 em R$ 100.000,00 
(cem mil reais). Valor mínimo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Depositária: 

Margarete Ângela de Souza Carvalho. 

 


