
GALERIAPEREIRA 
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 14/10/2019 a 23/10/2019. 
1 - No dia 23/10/2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 
de Campinas – SP, localizada na AVENIDA JOSÉ DE SOUZA CAMPOS, 422 – CAMPINAS - SP 

(sala de espera da 7ª Vara) - CEP: 13.092-123, entre às 13h00min (treze horas) 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 supramencionada 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 13/01/2020. 

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: 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 nos autos. 

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 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: 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.  
IMPORTANTISSÍMO:  

O licitante que formular proposta condicional, se declara ciente e de acordo, que o recebimento 
da referida proposta, não implicará em imediata homologação, logo, proposta posterior que 

atenda às condições mínimas do edital, poderá ser imediatamente acolhida pelo juízo, sem a 

possibilidade de complementação da proposta condicional pelo licitante.   
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 Campinas - 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) no estado em que se encontra(m), 
em caráter "AD CORPUS”, ou seja, medidas meramente enunciativas. Em nenhuma hipótese a 

arrematação abrangerá bens móveis que se encontram no interior e nas dependências do 

imóvel.   
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: 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS – SP. 

 
LOTE 01: Nº PROCESSO: 0089500-21.1998.5.15.0094 - EXEQUENTE: FERNANDO 

DAVID; EXECUTADO: COSCORAO IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA + 
05. UM PRÉDIO INDUSTRIAL e COMERCIAL sob nº 461 pela Rua Dr. Gastão Rocha 

Leão, edificado no lote 14 da quadra 08 do Loteamento CIDADE JARDIM, oriundo da 

unificação dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12 e 14 da mesma quadra e loteamento, 
nesta cidade de Campinas, assim descrito e caracterizado: 89,38m de frente para a referida 

Rua; 37,00m do lado direito, onde confronta com o lote 06; 37,00m do lado esquerdo, onde 
confronta com a Rua Uchoa e fundos 89,38m pela Rua Itapecerica da Serra, com área total 

de 3.307,06m². N. do Contribuinte: 014.706.000. Imóvel matriculado sob nº 119.840 do 3º 

RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Av.02/119.840 consta que o prédio industrial e 
comercial n° 461 pela Rua Dr. Gastão Rocha Leão, objeto desta matrícula, FOI 

AMPLIADO, passando a ter mais 1° e 2° pavimento , com área total de 1.905,91 m², recebendo 
mais o n° 436 pela Rua Itapecerica da Serra. Posteriormente, do mesmo prédio retro 

citado, FOI DEMOLIDA uma área de 7,65m², ficando o mesmo com a área construída de 
1.898,26m². 2) Conforme Auto de Reavaliação, o número correto do código cartográfico na 

Prefeitura Municipal local é n° 3432.14.43.0001.01001. 3) Conforme Auto de Reavaliação, não 

obstante as informações registradas na matrícula, conforme Demonstrativo do IPTU 2018, da 
Prefeitura Municipal local, o imóvel tem área total construída de 5.659,22m2. O imóvel está 

situado no Zoneamento 11 da Cidade de Campinas, em rua de frente para a Marginal da 
Rodovia Anhanguera.  O imóvel encontra-se desocupado há bastante tempo, necessitando de 

reparos e manutenção geral. Uma parte do imóvel, que faz divisa com a Rua Uchoa, encontra-

se em péssimo estado de conservação, está destelhado e com os vidros de várias janelas 
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quebrados. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/119.840 consta SERVIDÃO DE VIELA SANITÁRIA em 

favor do DAE. 2) Conforme R.03/119.840 consta PENHORA  no processo 2.445/98 pela 2ª Vara 
Judicial do Foro Regional de Vila Mimosa, da Comarca de Campinas - SP. 3) Conforme 

Av.04/119.840 consta PENHORA no processo 114.02.1998.007300-2 pela 2ª Vara Judicial  do 

Foro Regional de Vila Mimosa, da Comarca de Campinas - SP. 4) Conforme pesquisa realizada 
no site da Prefeitura Municipal de Campinas – SP, em 11/09/2019, constam débitos relativos a 

IPTU no valor de R$ 115.567,92. Avaliado em 23/07/2018 em R$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de reais). Valor mínimo: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). Depositário: 

Fernando David, R. Lourenço Zen, 226, Ipaussurama, Campinas - SP.  
 

LOTE 02: Nº PROCESSO: 0010011-70.2014.5.15.0094 - EXEQUENTE: LUIZ 

ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA; EXECUTADO: FIBER CENTER INDUSTRIA E 
COMERCIO DE RESINAS LTDA. Um terreno constituído por parte de um terreno, destacado 

da GLEBA A - 1, do loteamento denominado SÍTIO GUAIÓ, perímetro urbano deste Município e 
Comarca de Suzano - SP, assim descrito e caracterizado: Inicia-se no marco N, cravado na Rua 

Professor Giovanni Baptista Raffo, na divisa com a propriedade da Enéas Cariolim, deste ponto 

segue confrontando com Enéas Cariolim, no rumo de 15º56’01” NE e na distância de 137,00ms, 
deflete à esquerda  segue confrontando com Imobiliária Marimpa Ltda, rumo de 65º37’25” NW, 

na extensão de 70,00ms no final dessa distância deflete à esquerda e segue na extensão de 
137,00ms, confrontando com a área de propriedade de Glass Indústria de Bombas Centrifugas e 

Equipamentos Ltda (Matrícula nº 64,514), no final dessa extensão deflete à esquerda e segue 
acompanhado a Rua Giovani Baptista Raffo, na distância de 76,00ms, até encontrar o ponto 

onde teve início a presente descrição, fechando o seu perímetro e encerrando a área de 

10.000,00m2. Contribuinte: 28.021.003. Imóvel matriculado sob n° 68.100 do RGI de Suzano 
- SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel perfaz um total de 122,21 metros 

quadrados, correspondendo a fração ideal de 1,785% do terreno, confrontando na frente com o 
recuo dos fundos do prédio, na lateral esquerda de quem da rua olha com o recuo lateral 

esquerdo, na lateral direito com o apartamento n°14 e aos fundos com o apartamento n° 11. O 

imóvel possui portaria e galpões industriais, encontrando-se aparentemente vazio de pessoas e 
coisas. Imóvel aparentemente desativado para atividades econômicas e com sinais de 

desocupado, localizado na Rua Giovanni Battista Raffo, n. 215, bairro Chácara Estância 
Paulista. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura Municipal de 

Suzano – SP, em 22/07/2019, o imóvel possui área construída de 2.618,23m². ÔNUS: 1) 

Conforme Av.02/68.100 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL no processo nº 
1002563-24.2013.8.26.0606 pelo Serviço de Distribuição Cível do Foro de Suzano - SP. 2) 

Conforme Av.03/68.100 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL no processo nº 
1004721-52.2013.8.26.0606 pelo Serviço de Distribuição Cível do Foro de Suzano - SP. 3) 

Conforme R.04/68.100 consta HIPOTECA DE PRIMEIRO GRAU em favor de OWENS CORNING 
FIBERGLAS A.S. LTDA. 4) Conforme Av.05/68.100 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICAL no processo nº 1000186-46.2014.8.26.0606 pela 4ª Vara Cível de Suzano - SP. 

Avaliado em 07/11/2017 em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Valor 
mínimo: R$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais). Depositário 

Fiber Center Industria e Comercio de Resinas Ltda.  
 

LOTE 03: Nº PROCESSO: 0125800-11.2000.5.15.0094 - EXEQUENTE: LUCIMARA 

SILVA DE ALMEIDA; EXECUTADO: ASSISI INDÚSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA 
E OUTROS. LOTE DE TERRENO sob nº 11 (ONZE), localizado na QUADRA “G”, do 

loteamento denominado “VALE DO ITAMARACÁ”, nesta cidade e Comarca de Valinhos, o 
qual possui as seguintes medidas, confrontações e área: 14,45m de frente para a Alameda 

Pedro Fávero mais 14,94m de frente em curva, na confluência da Alameda Pedro Fávero e Rua 
Marginal; 43,80m do lado direito, confrontando com o lote nº 12; 34,10m do lado esquerdo, 

confrontando com a Rua Marginal; 23,10m no fundo, confrontando com o lote nº 10, 

encerrando a área total de 1.015,60m². Cadastro: 14586/00, setor 5791, quart. 777 da 
Prefeitura Municipal de Valinhos - SP. Imóvel matriculado sob n° 7.446 do RGI de Valinhos - SP. 

1) OBS: Conforme Auto de Avaliação, sobre o imóvel foi construído um prédio residencial de 
03 pavimentos, com 521m2, sob o nº 14 da Alameda Pedro Fávero. 2) Conforme Certidão de 

Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Valinhos – SP, em 22/07/2019, o imóvel 



está localizado na Alameda Itaoca, 531, esquina com Alameda Pedro Fávero. ÔNUS: 1) 

Conforme Av.01/7.446, sobre o imóvel incidem RESTRIÇÕES URBANISTICAS impostas pela 
loteadora.  2) Conforme Av.02/7.446 consta PENHORA no processo nº 000.00.615529-4 pela 

30ª Vara Cível da Comarca de São Paulo - SP. 3) Conforme pesquisa realizada no site da 

Prefeitura Municipal de Valinhos – SP, em 22/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no 
valor de R$ 10.722,64. Avaliado em 24/08/2017 em R$ 1.850.000,00 (um milhão e oitocentos e 

cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 925.000,00 (novecentos e vinte e cinco mil 
reais). Depositária: Zilda da Silva.  

 
LOTE 04: Nº PROCESSO: 0000963-29.2010.5.15.0094 - EXEQUENTE: DEJAIR DA 

SILVA; EXECUTADO: SPE - SERVICOS DE MONITORAMENTO EMPRESARIAL LTDA + 

02. APARTAMENTO nº 173, localizado no 17º andar ou pavimento do CONDOMÍNIO 
EDIFÍCIO MORADA DO BOSQUE, situado na Rua Guaíra nº 51, na Saúde – 21º 

subdistrito, em São Paulo – SP, com as áreas: privativa de 115,160m², comum de 
40,265m² (44,160m² de garagem), total de 199,585m², correspondendo-lhe a fração ideal 

no terreno de 1,18958%, cabendo-lhe o direito de uso de 2 vagas indeterminadas, simples ou 

duplas para 2 carros de passeio de tamanho pequenos, médios ou grandes, com auxílio de 
manobrista na garagem coletiva situada nos andar ou pavimento térreo, 1º e/ou 2º subsolos. 

Contribuintes: 309.047.0050-7/0051-5/0052-3/0053-1/0054-1/0055-8/0056-6/0057-4/0058-
2/0059-0/0060-4/0061-2/0062-0/0063-9/0064-7/0065-5/0066-3/0067-1/0068-1/0069-8/0070-

1/0071-1/0072-8/0073-6. Imóvel matriculado sob o nº 187.666 do 14º RGI de São Paulo - SP. 
OBS: Conforme Auto de Avaliação, o condomínio Edifício Morada do Bosque é constituído por 01 

torre com térreo, 02 subsolos e 21 andares tipo com 04 apartamentos por andar, num total de 

84 apartamentos. O condomínio possui 03 elevadores, portaria 24 horas, serviço de limpeza, 01 
academia, 01 salão de festas, 01 salão de jogos, 02 piscinas, 01 playground, 01 quadra de 

futebol gramada. O valor do condomínio é em torno de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta 
reais). Imóvel encontra-se ocupado. ÔNUS: 1) Conforme Av.05/187.666 consta PENHORA no 

processo nº 2112.2010 pela 87ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. 2) Conforme 

Av.06/187.666 consta PENHORA no processo nº 00016135320105020057 pela 57ª Vara do 
Trabalho de São Paulo - SP. 3) Conforme Av.07/187.666 consta PENHORA no processo nº 

1049/2010 pela 24ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. 4) Conforme Av.08/187.666 consta 
PENHORA no processo nº 2078/2010 pela 16ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. 5) Conforme 

Av.10/187.666 consta PENHORA no processo nº 0006612-28.2012.8.26.0003 pelo 4º Ofício 

Cível do Foro Regional Jabaquara – São Paulo - SP. 6) Conforme Av.11/187.666 consta 
PENHORA no processo nº 1221/2010 pela 79ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. 7) Conforme 

Av.13/187.666 consta PENHORA no processo nº 0233700-67.2009.5.02.0072 pela 72ª Vara do 
Trabalho de São Paulo - SP. 8) Conforme Av.14/187.666 consta PENHORA no processo nº 6612-

28.2012 pela 4ª Vara Cível do Foro Regional III – Jabaquara – São Paulo - SP. 9) Conforme 
Av.16/187.666 consta PENHORA no processo nº 02271201002902000 pela 29ª Vara do 

Trabalho de São Paulo - SP. Avaliado em 22/02/2017 em R$ 1.180.000,00 (um milhão e cento e 

oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa mil reais). 
Depositário: Rodrigo de Campos Lazarini.  

 
LOTE 05: N° PROCESSO: 0014200-19.1999.5.15.0094 - EXEQUENTE: ANDREA 

CRISTINA PALOTTA + 06; EXECUTADO: JOAO PEREIRA BATISTA E OUTROS. Uma 

Propriedade Agrícola, outrora, sem denominação especial, atualmente denominada “Sitio da 
Cascatinha”, contendo casa de morada, monjolo, pasto e outras menores benfeitorias, com 

área de 22.27.68 has., ou seja 222.768,00ms2., correspondente ao remanescente de outra 
primitivamente maior, sito no Bairro de Itapetinga, zona rural desta cidade e comarca de 

Atibaia, compreendida dentro das seguintes divisas e confrontações: - “Começa em uma valeta 
na margem do ribeirão dos Porcos, onde colocou-se à estaca de nº 59-A, nas divisas com Ivair 

Albieri e João Fermino Batista e próximo a estrada que vai a Atibaia; daí descem pelo referido 

ribeirão dos Porcos, atravessando a referida entrada, confrontando com o mesmo Ivair Albieri 
até a barra com córrego Santa Cruz; daí sobem por este com a mesma confrontação até uma 

valeta, onde colocou-se à estaca nº 5-A na divisa com sucessores de Nabor dos Santos, daí 
sobrem ainda, confrontando com estes, pelo mesmo córrego, até à estaca nº 7-A onde abriu-se 

uma valeta; daí defletem a direita e seguem com o rumo de 52º30’ Noroeste, medindo 



198,00ms., confrontando com João Rufino de Sales e sua mulher, até à estaca nº 15, que se 

acha em uma valeta; daí defletem à esquerda e segue confrontando com Maria de Siqueira com 
o rumo de 87º00’ Sudeste, digo, 87º00’  Sudoeste, medindo 192,00ms., até uma valeta, onde se 

cravou à estaca nº 18; daí fazem canto, defletem a esquerda e seguem confrontando com a 

mesma Maria de Siqueira com o rumo de 15º45’ Sudoeste, medindo 230,00ms., até uma valeta, 
onde cravou-se à estaca 221, daí fazem outro canto, defletem a direita e seguem confrontando 

com Benedito Bueno de Sales com o rumo de 60º20’Noroeste, medindo 104,00ms., passando 
por uma valeta intermediária até uma valeta na margem da estrada da Agua Espraiada, onde 

colocou-se à estaca nº 24, daí defletem à direita e seguem pela referida Estrada da Agua 
Espraiada em demanda a Atibaia, confrontando com Benedito Inácio da Silva até uma valeta, 

nas divisas com sucessores de Jacinto Manoel Leite, onde cravou-se à estaca n°26; daí defletem 

à direita e seguem confrontando com estes com o rumo de 86º50’Nordeste, na distância de 
192,00ms., até uma valeta, onde colocou se a estaca nº 31; deste ponto seguem confrontando 

ainda com os mesmo sucessores de Jacinto Manoel Leite com o rumo de 63º30’Nordeste na 
distância de 106,00ms., até uma barroca, onde cravou-se à estaca nº 36; daí defletem ou seja, 

daí descem pela referida barroca até encontrar uma vertente; daí descem pelo veio desta até a 

confluência com o Ribeirão dos Porcos; daí por este abaixo até uma valeta, na sua margem 
direita, onde cravou-se à estaca nº 45-A nas divisas com Maria Leite, confrontando até aqui 

sempre com os mesmo sucessores de Jacinto Manoel Leite; daí defletem à direita e seguem 
confrontando com a referida Maria Leite com o rumo de 88º00’ Nordeste, medindo 42,00ms., 

atravessando a estrada da que do sitio vai à Atibaia até uma valeta, onde cravou-se à estaca nº 
45; daí seguem um pouco a esquerda, com a mesma confrontação, atravessando outra estrada, 

com o rumo de 71º50’ Nordeste, medindo 90,00ms., até uma valeta que fez canto onde cravou-

se à estaca nº 74; daí defletem à direita e segue confrontando com os sucessores de Umbelina 
Maria de Jesus, com o rumo de 48º00’ Sueste, medindo 332,00ms., passando por duas valetas 

intermediárias, até uma valeta, onde cravou-se à estaca nº 53, situada um pouco adiante de 
uma pedra; daí defletem a direita, confrontando com Benedito Ignácio da Silva e sua mulher, 

até onon, digo, até encontrar o marco nº 57; daí seguem com o rumo de 42º45’ Sudoeste, 

medindo 173,00ms., passando por uma valeta intermediária, confrontando ainda com 
sucessores de João Fermino Batista, até o pronto de início”. Incra: 634.018.020.028/0; área 

total 22,9 has, módulo fiscal: 16,00 has, fração mínima de parcelamento 3,0has. Imóvel 
matriculado sob nº 48.818 do RGI de Atibaia - SP. OBS: 1) Conforme Av.04/48.818 o imóvel 

encontra-se cadastrado no INCRA sob o nº 634018-020028-0, Área total 22,9 has., módulo rural 

28,4 has, número de módulos fiscais 0,77; fração mínima de parcelamento 2,00 has. Imóvel 
classificado como pequena propriedade e denominado Sítio da Cascatinha. Receita Federal 

0.787.577-6. 2) Conforme Auto de Reavaliação, o imóvel encontra-se em estado de abandono, 
porteira trancada com cadeado, não possibilitando visualização interior, somente que a área 

construída na entrada continua inacabada. 3) Conforme Certidão do Oficial de Justiça, na 
entrada do imóvel há muito mato, onde visualiza-se a frente uma construção inacabada e já 

com certa deterioração, não sendo possível visualizar as outras construções (havia informações 

de chalés existentes no interior da propriedade). ÔNUS: Conforme Av.07/48.818 consta 
PENHORA no processo nº 0000024-07.2011.5.15.0032 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas-

SP. Reavaliado em 07/02/2019 em R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais).  

 

LOTE 06: N° PROCESSO: Carta Prec. 0012425-70.2016.5.15.0094 (Processo Principal 
Nº 0000250-25.2011.5.02.0080) – EXEQUENTE: ALEXANDRE FERREIRA DOS 

SANTOS; EXECUTADO: RAPIDO TRANSPORTE GUIDO LTDA - ME.  Fração ideal de 
50% de um apartamento nº 94, do 9º andar, do Edifício ITAPUI, em construção, que 

recebeu o nº 123, pela Rua Oscar Leite, em Campinas, composto de sala - dormitório, 
cozinha, W.C., área de serviço, e hall de circulação interna, com a área útil de 41,15000ms2, 

área comum de 11,94416ms2, e área total de 53,09416ms2., e fração ideal no terreno de 

15,2573ms2. C.C (não tem). Imóvel matriculado sob n° 73.884 do 3º RGI de Campinas - SP. 
OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está localizado na Rua Oscar Leite, 

123, Ponte Preta, Campinas - SP. O apartamento é composto de sala, dormitório, banheiro 
social, cozinha, área de serviço e varanda. Apartamento muito simples. O imóvel encontra-se 

ocupado. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/73.884 consta PENHORA no processo n° 0000077-



33.2011.5.15.0017 pela 1ª Vara do Trabalho da Comarca de São José do Rio Preto - SP. 2) 

Conforme Av.04/73.884 consta PENHORA da parte ideal de 50% no processo n° 0011596-
47.2017.5.15.0129 pela Central de Mandados de Campinas - SP. 3) Conforme Av.05/73.884  

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00002075020115020028 pela 28ª Vara Do 

Trabalho de São Paulo - SP. 4) Conforme Av.06/73.884 consta PENHORA no processo n° 
0000370-56.2011.5.02.0084 pela 84ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. 5) Conforme 

Av.08/73.884 consta AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA no 
processo n° 1013601-78.2018.8.26.0114 pela 10ª Vara Cível de Campinas -SP. 6) Conforme 

Planilha de Cálculo, juntado aos autos sob ID. 0de5a37, constam débitos condominiais no valor 
de R$ 21.884,72, atualizados até jul/17. Avaliado em 19/09/2017 em R$ 150.000,00 (cento e 

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

Celso Ortiz Bruzadin.  
 

LOTE 07: Nº PROCESSO: Carta Prec. 0011521-50.2016.5.15.0094 (Processo Principal 
Nº 0011400-63.2006.5.02.0052) - EXEQUENTE: MAURICIO GONCALVES AVELLAR; 

EXECUTADO: PASCOAL GRASSIOTO. Parte ideal de 1/14 do lote sob nº “157” (CENTO E 

CINQUENTA E SETE), da QUADRA “F”, do Loteamento “BOSQUE DOS EUCALIPTOS”, bairro 
Samambaia, nesta cidade e Comarca de VALINHOS, com área de 264,00m², medindo e 

confrontando: pela frente por 8,00m com a Rua “3”; à direita (de quem do lote olha para a 
Rua “3”) por 33,00m com os lotes “158”, “159”, e “160; no fundo por 8,00m com a propriedade 

SantoCancian; e à esquerda por 33,00m com o lote “156”. Cadastro: 40892/00, setor 6094, 
quarteirão 1655 da Prefeitura Municipal de Valinhos. Imóvel matriculado sob nº 13.290 do RGI 

de Valinhos – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o imóvel trata-se de um terreno sem 

edificações. Avaliado em 13/09/2016 em R$ 11.201,00 (onze mil e duzentos e um reais). Valor 
mínimo: R$ 5.600,50 (cinco mil, seiscentos reais e cinquenta centavos). Depositário: 

Pascoal Grassioto.  
 

LOTE 08: N° PROCESSO: Carta Prec. 0010597-68.2018.5.15.0094 (Processo Principal 

nº 0130281-10.2015.5.13.0009 – EXEQUENTE: RAIMUNDO BRITO DOS SANTOS; 
EXECUTADO: PELLA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA – EPP. CAMINHÃO IMP/GMC 

14.190, cor branca, ano de fabricação/modelo 1996/1997, placas CHP-6118/SP, chassi 
1GDM7H1JVTJ750092, carroceria de madeira e pneus em bom estado, funilaria e pintura em 

bom estado, com alguns pequenos pontos descascados, lateral interna das portas em bom 

estado, painel e estofados em mau estado (banco do motorista rasgado). Hodômetro marcando 
354.038 km rodados. O veículo está equipado com Munck Avestel, de capacidade para 5 (cinco) 

toneladas (conforme informado pelo proprietário da executada). OBS: Conforme Auto de 
Penhora, não foi possível verificar o funcionamento do motor, tendo em vista que as chaves não 

se encontravam no local e, segundo informações, o caminhão deve estar com a bateria 
descarregada, já que não pode ser licenciado, devido ao bloqueio de circulação lançado,  não 

tem sido usado, porém funciona normalmente. Avaliado em 22/08/2018 em R$ 55.000,00 

(cinquenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos 
reais). Bem localizado: Estrada Duilio Beltramini, nº 6975, Galpão 1, Chácaras São Bento, 

Valinhos – SP.  

LOTE 09: N° PROCESSO: 0010222-72.2015.5.15.0094 - EXEQUENTE: THIAGO 
FLORENTINO; EXECUTADO: INBRACO INDUTRIA E COMERCIO EIRELI + 03. A) 

Maquina Fresadora de coluna prismática Marca Rocco FFPR - 40 A, n°. de série 13856 - Série M 
modelo FFPR 40 A, em funcionamento. Avaliada em R$ 14.500,00. Valor mínimo: R$ 

7.250,00 (sete mil e duzentos e cinquenta reais). B) Máquina Fresadora CNC - 

Roccotronics F 700- n°. 81, série CNC- modelo F 700, não estava em funcionamento. Avaliada 
em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 22.500,00 (vinte e dois 

mil e quinhentos reais). C) Torno Marca Nardini MS 1440E, n°. 012015014 DE; 1,0 ACable, 
1000 mm entre pontas. Avaliado em R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). Valor 

mínimo: R$ 8.250,00 (oito mil e duzentos e cinquenta reais). D) Furadeira de Bancada, 

s/n°. de série. Avaliada em R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Valor mínimo: 
1.450,00 (mil e quatrocentos e cinquenta reais). Os bens estão em regular estado de 

conservação. Total Avaliado em 19/06/2018 em R$ 78.900,00 (setenta e oito mil e novecentos 
reais). Valor mínimo: R$ 39.450,00 (trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta 



reais). Localizados: Estrada Duilio Beltramini, 6975, Chácaras São Bento, Valinhos – SP; 

Depositário: Dimas Ribeiro Júnior. 

 

 


