
1 
 

 

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 30/10/2019 a 06/11/2019. 

1 - No dia 06/11/2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 
de Americana – SP, localizada na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 3000 - 3º AND - VILA 

ISRAEL – AMERICANA - SP - CEP: 13.478-540, 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 27/01/2020. 

A venda direta se dará exclusivamente através da entrega da(s) proposta(s) diretamente ao 

corretor nomeado através de agendamento, não haverá encerramento no átrio do Fórum como 
na 1ª fase. 

Importante: O bem apenas será disponibilizado para "VENDA DIRETA" se não for vendido na 
"CONCORRÊNCIA". 
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 
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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 

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 Americana - 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% (dois por cento) do valor da avaliação do bem, limitado a R$ 5.000,00.  
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 
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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 AMERICANA – SP. 

 
LOTE 01: Nº PROCESSO: 0011378-51.2013.5.15.0099 - EXEQUENTE: MILTON JORGE 

MANFRE; EXECUTADO: WILTON FRONIO + 07. Uma área correspondente à 4.703,48 
da matrícula 17.070 do RGI de Amparo – SP, que assim se descreve: uma área de terras 

com 5.135,00 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações: partindo do ponto 

“0”, segue pelo eixo do antigo leito do Rio Camandocaia, numa extensão de 236,00 (duzentos e 
trinta e seis) metros de forma irregular, confrontando com o loteamento Jardim Silmara, onde 

tem acesso pela Rua Alfredo Lenzi e pela Avenida Dr. Carlos Burgos do loteamento 
Jardim Silmara, medida essa de frente, partindo do ponto “0”, até encontrar o marco “01”, do 

marco “01” ao marco “02”, mede 18,50m. (dezoito metros e cinquenta centímetros), onde 
confronta com Elza Jhonson; aí quebra à esquerda, medindo do marco “02” ao marco “03”, 68,00 

(sessenta e oito) metros, onde confronta com o remanescente do imóvel, pertencente a Antonio 

Carlos Justolin Longo e Edson José Daólio; daí quebra novamente à esquerda e do marco “03” ao 
marco “04”, mede 98,40m. (noventa e oito metros e quarenta centímetros), na confrontação com 

o remanescente do imóvel, de propriedade de Antônio Carlos Justolin Longo e Edson José Daólio; 
e do marco “04” ao marco inicial “0”, mede 10,00 (dez) metros e confronta com o Rio 

Camandoica, encerrando a área de 5.135,00 metros quadrados, medidas essas seguindo aa 

orientação de quem do imóvel olha para as ruas. Imóvel cadastrado na Prefeitura sob nº 0238-
0016. Imóvel matriculado sob nº 17.070 do RGI de Amparo – SP. OBS: 1) Conforme 

Av.02/17.070 foi desmembrado do imóvel supra um terreno com 431,52 metros quadrados, 
desapropriada pela Prefeitura Municipal de Amparo, matriculado sob n. 33.163. 2) Conforme Auto 

http://www.galeriapereira.com.br/
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de Avaliação, presume-se que a área atual do imóvel é de 4.703,48 metros quadrados. Trata-se 

de imóvel plano, em bom estado de conservação. ÔNUS: Conforme Av.03/17.070 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0004495-02.2015.8.26.0022 pela 1ª Vara Judicial 

de Amparo – SP. Reavaliado em 17/07/2019 em R$ R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). 

Valor mínimo: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). Depositário: Amparo Viação e 
Turismo Ltda.  

 
LOTE 02: Nº PROCESSO: 0012504-34.2016.5.15.0099 – EXEQUENTE: ALBINO 

SUZIGAN; EXECUTADO: RADIO NOTICIAS DE AMERICANA LTDA + 03. Um prédio 
residencial, à Rua Dr. Candido Cruz, sob nº 716, esquina da Rua Ruy Barbosa, em Americana e 

seu respectivo terreno que mede 20,00 metros para a Rua Ruy Barbosa; 26,00 metros pela rua 

Dr. Candido Cruz, 26,00 metros de outro lado, onde confronta com o remanescente do imóvel e 
20,00 metros no lado onde confronta com João De Santi, perfazendo uma área superficial de 

520,00 metros quadrados.  N° Cadastro: 01.0057.0434 da Prefeitura Municipal de Americana. 
Imóvel matriculado sob o nº 35.415 do RGI de Americana - SP. OBS: 1) Conforme Av.01/35.415 

consta que o prédio n°716 da Rua Dr. Candido Cruz, atualmente é comercial e faz frente para a 

Rua Rui Barbosa, sob n° 474. 2) Conforme Av.02/35.415, o imóvel passou a ter a seguinte 
descrição: um prédio comercial, à Rua Ruy Barbosa, 474, esquina com a Rua Dr. Candido 

Cruz, em Americana - SP, e seu respectivo terreno que mede, 20,00 metros de frente para a 
citada Rua Ruy Barbosa, igual medida na linha dos fundos, onde confronta com o prédio n° 690 

da Rua Dr. Candido Cruz, por 26,50 metros de ambos os lados, da frente aos fundos, 
confrontando de um lado com a aludida Rua Dr. Candido Cruz e , finalmente por outro lado com o 

prédio n° 488 da Rua Ruy Barbosa, compreendendo uma área superficial de 530,00 metros 

quadrados. 3) Conforme Auto de Avaliação, o número atual do cadastro municipal é nº 
01.0057.0434.0000. Trata-se de um prédio comercial composto por 11 salas, quatro banheiros 

no pavimento térreo, além de área de lazer no piso superior e vagas para estacionamento de 
veículos na lateral (Rua Cândido Cruz), com área construída de 332,52m² conforme ficha 

cadastral imobiliária consultada no site da Prefeitura de Americana - SP. O prédio encontra-se em 

bom estado de conservação e se encontra ocupado. ÔNUS: 1) Conforme R.11/35.415 consta 
PENHORA no processo n° 3.082/95 pela 1ª Vara Cível de Americana - SP.  2) Conforme 

R.02/35.415 consta PENHORA da parte ideal de 50% no processo n° 2.682/95 pela 1ª Vara Cível 
e pelo Serviço Anexo das Fazendas de Americana - SP. 3) Conforme pesquisa realizada no site da 

Prefeitura Municipal de Americana – SP, em 07/08/2019, constam débitos relativos a IPTU no 

valor de R$ 31.136,85. Avaliado em 13/05/2019 em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais). Valor mínimo: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Depositário: 

Edilberto de Paula Ribeiro.  
 

LOTE 03: Nº PROCESSO: 0011489-59.2018.5.15.0099 - EXEQUENTE: LUZIA 
GIBERTONI BRITO; EXECUTADO: NETHUNO TEXTIL LTDA – EPP + 03. Apartamento n° 

11, localizado no 1° andar do Bloco 2, do “CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA”, à Rua 

Goiânia n° 107, situado no loteamento denominado “Jardim Nossa Senhora de Fátima”, em 
Americana, composto de sala com sacada, dois (2) dormitórios, banheiro, cozinha e área de 

serviço, possuindo a área privativa de 49,33 metros quadrados, área comum de 6,36 metros 
quadrados, área de garagem de 12,50 metros quadrados (descoberta), área total de 55,69 

metros quadrados, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 2,3809% (45,73m2), cujo 

o terreno é designado pelo lote 1-A da quadra 26, medindo e confrontando da seguinte forma: 
partindo de um ponto onde confronta com o lote n° 4-A, segue em reta uma distância de 21,54 

metros, confrontando com a Rua Natal; daí deflete à direita em curva de esquina, formada pelas 
Ruas Natal e Curitiba numa distância de 13,04 metros; daí segue em reta numa distância de 

36,37 metros confrontando com a Rua Curitiba; daí deflete à direita em curva de esquina, na 
confluência das Ruas Curitiba e Goiânia numa distância de 15,24 metros; daí segue em reta numa 

distância de 33,83 metros confrontando com a Rua Goiânia; daí deflete à direita e segue em reta 

numa distância de 27,00 metros; daí deflete à direita e segue em reta numa distância de 8,00 
metros; daí deflete a esquerda e segue em reta numa distância de 26,00 metros, confrontando 

nestas medidas com o lote n° 4-A, perfazendo uma área superficial de 1.921,00 metros 
quadrados, ficando vinculada ao apartamento uma (1) vaga de garagem sob n° 36, localizada 

no pavimento térreo. N° Cadastro: 08.0112.0070.025. Imóvel matriculado sob n° 96.631 do RGI 
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de Americana - SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o número correto do cadastro 

municipal é 08.0112.0070.0025. ÔNUS: 1) Conforme Av.06/96.631, consta CAUÇÃO LOCATÍCIA 
do imóvel em favor de Loupar Participações e Empreendimentos LTDA, tendo a referida locação o 

prazo de 36 meses, com início em 30/06/2014 e término em 29/06/2017 (referida caução não 

está cancelada à margem da matrícula). 2) Conforme Av.07/96.631 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO 
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 1012324-95.2016.8.26.0114 pela 1ª Vara Cível do 

Foro da Comarca de Campinas - SP. 3) Conforme Av.08/96.631 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 1003762-91.2016.8.26.0019 pela 3ª Vara Cível do Foro 

de Americana - SP. 4) Conforme Av.09/96.631 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL no processo nº 1008821-94.2015.8.26.0019 pela 2ª Vara Cível do Foro e 

Comarca de Americana - SP. 5) Conforme Av.10/96.631 consta PENHORA da parte ideal de 50% 

no processo nº 10010304020168260019 pelo 2º Ofício Cível da Comarca de Americana - SP. 6) 
Conforme Av.11/96.631 consta PENHORA no processo nº 1003762-91.2016.8.26.0019 pelo 3º 

Oficio Cível da Comarca de Americana - SP. 7) Conforme Av.12/96.631 consta PENHORA no 
processo nº 1007660-15.2016.8.26.0019 pelo 3º Ofício Cível do Foro Central da Comarca de 

Americana -SP. 8) Conforme Av.13/96.631 consta PENHORA no processo nº 1008821-

94.2015.8.26.0019 pela 2ª Vara Cível da Comarca de Americana - SP. 9) Conforme Av.14/96.631 
consta PENHORA no processo nº 10040815920168260019 pela 2º Ofício Cível do Foro Central da 

Comarca de Americana - SP. 10) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Americana – SP, em 07/08/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 750,98. 

Avaliado em 19/03/2019 em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 
110.000,00 (cento e dez mil reais). Depositária: Eliana Aparecida Botasso de Caroli, R. Padre 

Epifânio Estevam Edíficio Palazzo Um, 55, Apto. 182B, Centro, Americana – SP.  

LOTE 04: Nº PROCESSO: 0012083-49.2013.5.15.0099 – EXEQUENTE: SIND EMPR AG 

AUT COM EM EMPR ASS PER INF E PESQ E EMPR SERV CONTABEIS AMERICANA E 
REGIAO; EXECUTADO: AEROTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME + 06.  

Apartamento nº 31, localizado no 1º andar, 4º pavimento, do EDIFÍCIO IPÊ AMARELO, 
parte integrante do empreendimento denominado “CONDOMÍNIO RESERVA DOS IPÊS”, com 

acesso pelo nº 80 da Rua Padre Tarcísio Zanotti, em São Bernardo do Campo,  composto 
de sala de jantar e estar conjugadas com terraço, dois dormitórios, banheiro, cozinha e área de 

serviço; com área privativa real coberta de 49,020m2, área comum real coberta de 

13,597m2, área comum real descoberta de 23,403m2, perfazendo a área real total de 
86,020m2, correspondendo a esta unidade a fração ideal no terreno e demais coisas de 

propriedade e uso comum do condomínio de 1,0010%; com as seguintes confrontações: na 
frente, no sentido de quem o adentra, confronta com o hall de distribuição do pavimento, com a 

caixa dos elevadores, com o espaço vazio e com o espaço aéreo interno comum do condomínio, 

no lado direito, confronta com o espaço aéreo interno comum do condomínio; no lado esquerdo, 
confronta com o apartamento de final 3; e, nos fundos, confronta com o espaço aéreo interno do 

condomínio. A este apartamento corresponde o direito à utilização de uma vaga de garagem em 
local indeterminado no estacionamento do condomínio, com capacidade para a guarda de um 

veículo de passeio, de porte médio, padrão nacional. O mencionado edifício acha-se construído 

em terreno com a área de 2.804,88m2, com frente para a Rua Padre Tarcísio Zanotti, 
constituído pala Área 1, destacada da Quadra 06, do Jardim Yrajá, no Bairro São Bernardo Novo. 

Cadastro Municipal: 003.121.001.000 (área maior). Imóvel matriculado sob o nº 110.839 do 1º 
RGI de São Bernardo do Campo - SP. OBS: 1) Conforme Av.06/110.839 o imóvel está cadastrado 

na Prefeitura Municipal local sob o nº 003.121.003.007. 2) Conforme Av.08/110.839, consta a 
INEFICÁCIA da transmissão feita pela executada, registrada sob o nº 08 da matrícula supra 

(realizada em fraude à execução). Avaliado em 17/09/2018 em R$ 214.335,00 (duzentos e 

quatorze mil e trezentos e trinta e cinco reais). Valor mínimo: R$ 107.167,50 (cento e sete 
mil, cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). Depositária: Tânia Correa Costa.  

 
LOTE 05: Nº PROCESSO: 0222700-65.2005.5.15.0099 – EXEQUENTE: CRISTINA 

MIRANDA DOS SANTOS; EXECUTADO: GEVCP ALUGUEL E DEPOSITO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. – ME + 04. A) O 
apartamento nº 32, localizado no 3º andar do Edifício Jardins de Sevilha, bloco A, do 

Conjunto Vale das Palmas, situado à Avenida Sapopemba, nº 2.550, no 26º Subdistrito 
Vila Prudente, em São Paulo – SP, contendo a área privativa de 74,75m2, área comum do 
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Edifício de 20,55m2, área comum de lazer e paisagismo de 14,97m2, área total de 110,27m2, 

com fração ideal no terreno de 15,85m2 ou 0,4137% e cota de despesas específicas de 2,777%. 
Contribuinte nº 102.005.0112-6. Imóvel matriculado sob nº 93.968 do 6º RGI de São Paulo – SP. 

OBS: 1) Conforme AV.04/93.968 o terreno sobre o qual está construído o Conjunto Vale das 

Palmas encerra a área de 3.992,00m2. 2) Conforme Auto de Avaliação, o endereço atualizado do 
apartamento é Avenida Sapopemba, 2534, apto. 32, Vila Regente Feijó, e encontra-se 

ocupado. ÔNUS: 1) Conforme R.03/93.968 consta HIPOTECA em favor ao Banco Bandeirantes 
S/A, que se iniciou sem setembro de 1997 e com prazo de 120 meses. (Conforme despacho 

proferido nos autos, sob ID n. 757f4bc, presume-se que houve quitação da hipoteca, sem a 
devida baixa da restrição junto ao Cartório). 2) Conforme AV.05/93.968 consta PENHORA no 

processo nº 00962-2008-085-02-00-3 pela 85ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP.  3) Conforme 

AV.06/93.968 consta PENHORA no processo nº 326/2006 pela 3ª Vara Cível do Foro Central de 
Londrina - PR. 4) Conforme AV.07/93.968 consta PENHORA de parte ideal de 50% no processo nº 

00581473819974036100 pela 19ª Vara Cível de São Paulo - SP. 5) Conforme AV.08/93.968 
consta PENHORA no processo nº 00011943120155020001 pela 1ª Vara do Trabalho de São Paulo 

- SP. Reavaliado em 10/12/2018 em R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais). Valor 

mínimo: R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais).  
B) Uma vaga na garagem localizada no 1º e 2º subsolos, do Conjunto Vale das Palmas, 

situado à Avenida Sapopemba, 2550, no 26º subdistrito Vila Prudente, em São Paulo – 
SP, contendo a área útil e total de 20,00m2, a fração ideal no terreno de 2,88m2 ou 

0,06000% e cota de despesa específica de 0,45455%, que para simples efeito de identificação e 
disponibilidade, recebeu o nº 110, do 1º subsolo. Contribuinte: 102.005.0106-1 (em maior 

área). Imóvel matriculado sob nº 93.969 do 6º RGI de São Paulo – SP. OBS: 1) Conforme 

AV.04/93.969 o terreno sobre o qual está construído o Conjunto Vale das Palmas encerra a área 
de 3.992,00m2. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o número correto do contribuinte é 

102.005.0112-6. 3) Conforme Auto de Avaliação, o endereço atual do imóvel é Avenida 
Sapopemba, n. 2.534, Vila Regente Feijó. ÔNUS: 1) Conforme R.03/93.969 consta 

HIPOTECA em favor ao Banco Bandeirantes S/A que se iniciou sem setembro de 1997 e com 

prazo de 120 meses. (Conforme despacho proferido nos autos, sob ID n. 757f4bc, presume-se 
que houve quitação da hipoteca, sem a devida baixa da restrição junto ao Cartório). 2) Conforme 

AV.05/93.969 consta PENHORA no processo nº 00581473819974036100 pela 19ª Vara Cível de 
São Paulo – SP. Reavaliado em 10/12/2018 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor 

mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Depositário: Carlos Alberto Pereira.  
 

LOTE 06: N° PROCESSO: 0157700-79.2009.5.15.0099 – EXEQUENTE: FREDERICO 

CHAVES DE SOUZA; EXECUTADO: SETT – INSTALACOES TELEFONICAS LTDA + 06. A 
casa n° 351 da Rua Fernando de Mascarenhas, e seu respectivo terreno designado como 

sendo parte do lote 35 da quadra “A”, da “Chácara Humaitá”, no perímetro urbano desta cidade 

de Santo André, medindo 5,00 metros de frente para a Rua Fernando de Mascarenhas do lado 
direito olhando para o terreno, mede 43,00 metros confinando com parte do mesmo lote; do lado 

esquerdo mede 44,00 metros, confinando com o imóvel de classificação fiscal n° 07.152.010, Rua 
Fernando de Mascarenhas n° 341 e casa 00, lote 36 da quadra A; e nos fundos mede 4,85 

metros, confinando com a Rua Caraíbas; encerrando a área de 217,50m². Classificação Fiscal 

n° 07.152.011 (em área maior). Imóvel matriculado sob n° 63.592 do 2º RGI de Santo André – 
SP. OBS: Conforme Certidão do Oficial de Justiça, o imóvel está localizado na Rua Fernando 

Mascarenhas, número 349, e encontra-se ocupado. 2) Conforme documento da Prefeitura 
Municipal, juntado aos autos (ID. a54b720 e b720937), o número correto do cadastro municipal é 

n° 07.152.134, com área construída de 219,00 m², na Vila Humaitá. Avaliado em 26/04/2019 
em R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais). Valor mínimo: R$ 216.000,00 

(duzentos e dezesseis mil reais). Depositário: Genimari Diomar Zambelli.  
 

LOTE 07: Nº PROCESSO: 0010519-59.2018.5.15.0099 - EXEQUENTE: SONIA DE 

FATIMA SILVA; EXECUTADO: CAMARGO LANCHONETE LTDA – ME + 02. Imóvel  

constituído pelo Apartamento n° 201, localizado no 2° andar do Bloco A do CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL PARQUE REAL, nesta cidade de Santa Bárbara D’ Oeste, perímetro urbano, à 

Rua Aparecido Gonçalves de Faria, n° 120, Loteamento Jardim Dona Regina, possuindo 
59,64 m² de área privativa, 16,9617 m² de área comum, totalizando 76,6017 m², com 
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uma fração ideal de 0,37587% no terreno, o que corresponde a 26,4647 m², confrontando pela 

frente para o recuo do terreno voltado para a Rua Romeu Fornazari, onde situa-se parte da área 
de garagem do condomínio; no lado direito confronta com o hall de circulação do andar e área de 

iluminação do bloco, no lado esquerdo confronta com o recuo do terreno voltado para a rua 

Aparecido Gonçalves de Faria, onde situa-se parte da área de garagem do condomínio, e nos 
fundos confronta com os apartamentos de final “02”, estando ao mesmo vinculada uma vaga de 

garagem descoberta sob o n° A201. Imóvel matriculado sob n° 73.230 do RGI de Santa Bárbara 
D’ Oeste – SP. OBS: 1) Conforme Av.05/73.230, o Condomínio Residencial Parque Real, no qual 

situa-se o imóvel supra, passou a localizar-se na Rua Romeu Fornazari, n° 120, Jardim Dona 
Regina. 2) Conforme Av.06/73.230, a matrícula supra passou a constituir o apartamento 201 do 

Bloco A, já concluído. 3) Conforme Av.07/73.230, o imóvel está cadastrado na Prefeitura 

Municipal local sob o nº 15.07453.14.19.0001.01.005. 4) Conforme Auto de Constatação e 
Avaliação, trata-se de apartamento com sacada de frente para a Rua Romeu Fornazari, com vista 

para uma área verde. O apartamento possui 03 quartos e 1 banheiro, sala, cozinha e área de 
serviço. No condomínio Parque Real há 08 blocos de apartamentos com elevadores e na área de 

lazer há piscina, churrasqueira, academia e salão de festas. 5) Conforme Boletim de Informação 

Cadastral – BIC, da Prefeitura Municipal local (ID n. 9ac6915), o número atual do cadastro 
municipal é 15.07453.14.19.0001.01.005, código 84700. ÔNUS: Conforme R.04/73.230 consta 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. Avaliado em 19/06/2019 
em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 135.000,00 (cento e 

trinta e cinco mil reais). Depositário: Thiago Aparecido Camargo.  
 

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0011552-89.2015.5.15.0099 - EXEQUENTE: EDUARDO 

FERNANDES SILVA; EXECUTADO: LOPES TRANSPORTES E LOGISTICA INDÚSTRIA E 
COMERCIO LTDA + 05.  A) Lote de terreno sob n° 06 (seis), da quadra n° 12 (doze), do 

loteamento denominado “JARDIM SANTA JULIA”, localizada na quinta zona urbana desta 
cidade de Três Lagoas – MS, com a área de 525,00m2 (quinhentos e vinte cinco metros 

quadrados), medindo 12,50m (doze metros e cinquenta centímetros) de frente, para a Rua 

“B”, por 42,00m (quarenta e dois metros), ditos da frente aos fundos, onde confina com os lotes 
n°s. 01 e 12, limitando-se de um lado com o lote n° 05, e do outro lado com o lote n° 07, sem 

benfeitorias. Imóvel matriculado sob n° 45.607 do RGI de Três Lagoas - MS. ÔNUS: Conforme 
R.02/45.607 consta PENHORA no processo nº 0801277-35.2015.8.12.0114 pela 1ª Vara do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Três Lagoas - MS. Avaliado em 15/05/2019 em R$ 

183.750,00 (cento e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais). Valor mínimo: R$ 
91.875,00 (noventa e um mil e oitocentos e setenta e cinco reais). 

B) Lote de terreno sob n° 07 (sete) da quadra n° 12 (doze), do loteamento denominado 
“JARDIM SANTA JULIA”, localizado na quinta zona urbana, desta cidade de Três Lagoas – 

MS, com a área de 525,00m2 (quinhentos e vinte cinco metros quadrados), medindo 
12,50m (doze metros e cinquenta centímetros) de frente, para a Rua “B”, por 42,00ms 

(quarenta e dois metros), ditos da frente aos fundos, onde confina com os lotes n°. 12, limitando-

se de um lado com o lote n° 06, e do outro lado com o lote n° 08, sem benfeitorias. Imóvel 
matriculado sob n° 45.608 do RGI de Três Lagoas - MS. Avaliado em 15/05/2019 em R$ 

183.750,00 (cento e oitenta e três mil e setecentos e cinquenta reais). Valor mínimo: R$ 
91.875,00 (noventa e um mil e oitocentos e setenta e cinco reais).  

C) Uma área de 3.902,17m2 do imóvel objeto da matrícula 16.713, que assim se 

descreve: UMA ÁREA DE TERRAS localizada na zona urbana desta cidade e comarca de São 
Pedro em o imóvel “Samambaia” denominada “Chácara São Benedito”, designada sob n° 

10 (dez) contendo 22.453,18 m2 (vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e três metros e 
dezoito centímetros quadrados), e, que assim se descreve: “inicia-se a presente descrição no 

ponto 20 localizada junto a uma porteira na divisa com a Área 09 (pertencente à Benedito Lopes 
de Azevedo e sua mulher) e Ronaldo Caserta; daí, segue confrontando com propriedade de 

Ronaldo Caserta até o ponto 04 nas seguintes distâncias e rumos: 20/01, 3,57 metros, 48°30’30” 

SE; 01/02, 129,90 metros, 10°28’18” SW; 02/03, 24,97 metros,  03°26’41” SE; 03/04, 51,59 
metros 07°35’46” SE; do ponto 04 deflete à direita e segue confrontando com propriedade do Sr. 

Paulo Vieira de Faro Passos (ou sucessores) e segue numa distância de 33,46 metros, no rumo 
83°29’17” SW até encontrar a divisa com a Área 01 (pertencente a Noel Lopes de Azevedo e sua 

mulher); daí, deflete à direita e segue na distância de 80,00 metros, confrontando com a Área 01 
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(pertencente a Noel Lopes de Azevedo e sua mulher); daí deflete à direita e segue numa distância 

de 61,30 metros, confrontando com a Área 02 (pertencente a Edsel Gomes e sua mulher); daí 
deflete a direita e segue numa distância de 56,96 metros, confrontando com a Área 03 

(pertencente à Paulo Flores Neppe e sua mulher); daí, deflete à direita e segue numa distância de 

30,20 metros confrontando com a Área 05 (pertencente ao Sr. Waldemar André dos Santos e sua 
mulher); daí, deflete à esquerda e segue na distância de 60,16 metros confrontando com essa 

Área 05 (pertencente ao Sr. Waldemar André dos Santos e sua mulher); daí, deflete a direita e 
cruzando a Estrada de servidão segue numa distância de 64,73 metros confrontando com a 

referida Estrada e a Área 08 (pertencente a Dona Ilka de Lourdes Brandão Bezerra); daí, deflete à 
direita e segue uma distância de 133,30 metros, confrontando com a área 09 (pertente a Sr. 

Benedito Lopes de Azevedo e sua mulher); daí, deflete à esquerda e segue numa distância de 

56,00 metros até o ponto de partida”; havendo sobre descrita área a benfeitoria de uma casa 
Velha em péssimo estado de conservação. INSCRIÇÃO CADASTRAL: Na Prefeitura Municipal de 

São Pedro sob nº 120/10.  Imóvel matriculado sob n° 16.713 do RGI de São Pedro - SP. OBS: 
Conforme Auto de Reavaliação, na área penhorada (3.902,17m²), existem apenas um pequeno 

galpão de madeira coberto com telhas de cerâmica, bem como uma pequena casa de tábuas que 

abriga um antigo monjolo com pequeno forno artesanal em alvenaria, benfeitorias estas muito 
antigas e precárias, de pequena dimensão. Numa parte do imóvel, o terreno apresenta topografia 

com acentuado aclive/declive, donde provém uma nascente ou curso d’água. 3) Conforme 
Certidão do Oficial de Justiça (ID. 094790f), segundo informações fornecidas por terceiro, o ponto 

de acesso à propriedade seria através de uma única porteira, cujo ingresso se dá pela Rua Olavo 
Bilac, não existindo qualquer outra via de acesso à propriedade (já que se trata de propriedade 

encravada entre outras). Há informação de outro ponto de acesso do imóvel, que trata-se de via 

estrada não oficial ou carreador, que se inicia em outro ponto da cidade de São Pedro, a partir do 
cruzamento das Ruas Antonio Antonelli e Sebastião Pericin. Não há subdivisões que permitam 

individualizar a área penhorada a cada um dos coproprietários adquirentes e do imóvel como um 
todo. Segundo Certidão do Oficial de Justiça (ID n. 95896a1), a área penhorada é delimitada do 

restante da propriedade por uma precária cerca, além de aspectos naturais, como um pequeno 

riacho que corta a propriedade e as próprias divisas com imóveis vizinhos, sendo esta a única 
divisão existente no imóvel. Reavaliado em 24/06/2019 em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Valor 

mínimo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Depositário: Marco Antônio Lopes de Azevedo. 
 

LOTE 09: Nº PROCESSO: 0010304-54.2016.5.15.0099 - EXEQUENTE: JEFFERSON 

ALEXANDRINO PEREIRA DAS VIRGENS; EXECUTADO: FERNANDES MOURA 
CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA – EPP + 06. Terreno constituído do lote nº 16 

(dezesseis), da quadra B, do loteamento Jardim Vereda I, situado em Ourinhos/SP, com 
226,20m², de formato irregular, com frente para a Rua Deolinda de Jesus Angelo, lado 

ímpar, e mede 4,17 metros em reta e 14,14 metros em arco de curva com raio de 9,00 metros, e 

para quem do terreno olha a via pública, do lado direito mede 18,50 metros e confronta com o 
lote nº 17, do lado esquerdo mede 9,50 metros e confronta com a Rua 04, lado ímpar, e, nos 

fundos mede 13,17 metros e confronta com o lote nº 15. Referido lote localiza-se na intersecção 
da Rua Deolinda de Jesus Angelo com a Rua 04, lado ímpar. Cadastro Municipal nº 

4.24.14.02.0025.0226.000. Imóvel matriculado sob nº 50.340 do RGI de Ourinhos – SP. OBS: 

Conforme Auto de Avaliação, não há construções no imóvel. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada 
no site da Prefeitura Municipal de Ourinhos - SP, em 17/09/2019, constam débitos relativos IPTU 

no valor de R$ 4.705,35. Avaliado em 07/06/2019 em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). 
Valor mínimo: R$ 32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais). Depositário: Cristiano 

Fernandes da Silva. 
 

LOTE 10: Nº PROCESSO: Carta Prec. 0011278-57.2017.5.15.0099 (Processo Principal 

nº 0017300-88.2005.5.14.0032 - EXEQUENTE: ORADI MORET FILHO; EXECUTADO: 
FRIGORIFICO GUARA LTDA E OUTROS. Uma casa residencial, situada a Rua Fonte da 

Saudade, nº 318, no bairro Jardim São Paulo, em Americana, e seu respectivo terreno 
composto pelo lote 08 da quadra R, medindo 11,00 metros de frente; igual medida na linha dos 

fundos; por 25,00 metros de ambos os lados da frente aos fundos, ou seja, 275,00 metros 

quadrados, confrontando no lado esquerdo com o lote 7; no lado direito com o lote 9; e, nos 
fundos com o lote 17, existindo nos fundos dois cômodos e área. Identificação Cadastral 
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05.0066.0134 na Prefeitura Municipal de Americana - SP. Imóvel matriculado sob nº 124.621 do 

RGI de Americana – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que o número 
correto do cadastro municipal é 05.0066.0134.0001 e 05.0066.0134.0002. Sobre o terreno 

encontra-se edificados dois prédios residenciais, térreos com área construída de 88,88 e 

68,39m², que totaliza 157,27m², conforme certidão de imóvel obtida no site da Prefeitura 
Municipal. A construção tem idade aproximada de 45 anos, e encontra-se em regular estado de 

conservação. Segundo informações obtidas, a casa com metragem maior possui três dormitórios 
e a outra, dois dormitórios. O imóvel está fechado, com aspecto de inabitado. ÔNUS: Conforme 

pesquisa realizada na Prefeitura Municipal de Americana – SP, em 26/09/2019, constam débitos 
relativos a IPTU no valor de R$ 734,11. Avaliado em 26/06/2017 em R$ 458.500,00 (quatrocentos 

e cinquenta e oito mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 229.250,00 (duzentos e vinte 

e nove mil e duzentos e cinquenta reais).  
 

LOTE 11: Nº PROCESSO: 0010198-24.2018.5.15.0099 – EXEQUENTE: PAULO ZAMARO 
BONFIM; EXECUTADO: MARIA CARLA BORTOLETTO- EPP + 07. Um caminhão, marca 

VW, modelo 13.180 CNM, ano de fabricação/modelo 2008, cor branca, placa DTB 9716, 

00972165339, chassi 9BW7672388R842515, combustível diesel, com o seguinte estado:  06 
pneus meia vida; estofamento: assento do banco do motorista rasgado (espuma exposta) e o 

restante em regular estado de uso e conservação; pintura e lataria em bom estado de 
conservação; carroceria baú em bom estado de uso e conservação; parte elétrica em 

funcionamento normal; parte mecânica em regular estado de funcionamento; segundo 
informações, o caminhão está vazando bastante óleo, algo a ser consertado que fica atrás do 

motor. ÔNUS:1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações do executado, o 

veículo supra também foi penhorado em um processo da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, 
mas sem informação de qual processo seria. 2) Conforme pesquisa realizada no site do Detran -

SP, em 18/08/2019, constam débitos relativos à IPVA no valor de R$ 1.317,83, multas no valor de 
R$ 133,46. Avaliado em 18/03/2019 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Depositário: Antônio Rubens Gazzetta Filho, Av. Ampélio 

Gazzetta, 1987 – Bela Vista, Nova Odessa/SP.  

 


