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

CRECI/SP 65.564-F, fone: (16)9-8138.9310 vivo, (19)9-9631-1050 claro, (17)9-9132-1050 claro. 
Site: www.galeriapereira.com.br/ e-mail: adilio@galeriapereira.com.br  

____________________________________________________________________________  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 19/11/2018 a 29/11/2018. 
1 - No dia 29/11/2018, 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 e 13h30min (treze horas e trinta 

minutos), para receber propostas (em envelopes lacrados), e ato contínuo, procederá ao 

encerramento da alienação.  
2 – Os bens que não receberem propostas até a data supra mencionada para a abertura dos 

envelopes, poderão ser alienados a partir do dia subsequente, ao primeiro licitante que formular 
proposta que atenda ao valor mínimo descrito no edital, ou seja, venda na modalidade de 

“VENDA DIRETA”, até o dia 18/02/2019. 
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: 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 apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao cartório 

da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de arrematação ou 
mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação do dinheiro 

depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  

11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 

mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 

compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 

bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 

providências cabíveis. 
12 –DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS:O proponente declara estar ciente de que caso haja 

incidência de condomínio sobre o imóvel desejado, é de sua inteira responsabilidade apurar os 
eventuais débitos existentes, bem como que o valor dos eventuais débitos condominiais não estão 

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

13 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda 
poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo 

responsável.  
14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º do 

art. 880 do CPC/2015. 
15 - LOCAL PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  

a) Previamente, entrar em contato pelo fone (16)9-8138.9310 (vivo) / 19-9-9702-

1050 (claro), para agendamento. 
b) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora designada), nas dependências 

da Justiça do Trabalho de 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 2,5% (dois e 

meio por cento) do valor da avaliação. 
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no estado 

em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) 

estão disponíveis no www.galeriapereira.com.br (as fotos disponíveis no referido site são 
meramente ilustrativas/exemplificativas). 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 

DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) –O prazo para eventuais questionamentos 
à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova notificação. Assinado o 

Auto, a alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados 

procedentes os Embargos à Alienação (arrematação). A alienação (arrematação) poderá, no 
entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 1o, do Código de Processo 

Civil. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos a 
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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: 0012754-38.2014.5.15.0099 – EXEQUENTE: FLAVIA DA 

CUNHA OLIVEIRA; EXECUTADO: MACAL ASSESORIA ESPECIAL S/S LTDA – ME + 02. 
Apartamento nº402, localizado no 4º pavimento tipo do condomínio CENTRAL PARK 

RESIDENCE, neste município e comarca de Nova Odessa, Estado de São Paulo, na RUA 
UCILLO MATIOLLI, 216, Jardim Santa Rosa, contendo a área útil de41,98m2, área de 

garagem de 10,925m2, total privativo de 52,90500m2, área comum de 25,31831m2, área total de 

78,22331m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 0,79964% (17,73276m2), ficando 
vinculada ao apartamento a vaga de garagem nº 47, localizada no pavimento subsolo 1. Imóvel 

matriculado sob nº1.472 do RGI de Nova Odessa – SP e cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Nova Odessa – SP sob o nº 25.00100.0288.037.OBS: Conforme Certidão do Oficial de Justiça, o 

apartamento é tipo Kitnet, com um dormitório, sala, cozinha e AS conjugados, WC e sacada. 

ÔNUS: Constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 705,14, conforme pesquisa realizada no 
site da Prefeitura Municipal de Nova Odessa -SP em 26/09/2018. Avaliado em31/07/2017 em R$ 

190.000,00 (cento e noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 110.000,00 (cento e dez mil 
reais). Depositário: Wiston Leandro de Castro Ângelo, Rua Alice Gazzetta, 110, Jd. Éden, Nova 

Odessa - SP.  

 
LOTE 02: N° PROCESSO: 0114100-52.2002.5.15.0099 – EXEQUENTE: LUCIANO DOS 

REIS VIEIRA; EXECUTADO: MISSAKO COMÉRCIO DE BIJUTERIAS E SEMI JOIAS LTDA. 
+ 02 – Um terreno situado na estrada dos Maciéis e Rua G, Constituído de parte do lote 28 da 

quadra 11 do loteamento denominado Vila João Montesano, local denominado bairro do Embu-
Mirim, em Zona Urbana, no distrito, Município e Comarca de Itapecerica da Serra, com a área 

de 8.770,00 m² que assim se descreve: Começa em um ponto cravado junto à estrada dos 

Maciéis e a propriedade da E.E.P.G da Vila João Montesano; desse ponto segue confrontando com 
a propriedade desta, por uma distância de 68,21m, onde encontra a Rua G, deflete à esquerda e 

segue por essa Rua G, por uma distancia de 187,37m, onde encontra a outra parte do lote 28 de 
Regina Burkhardt; deflete à esquerda e segue confrontando com esta por uma distancia de 

33,88m, dai segue ainda em linha reta, por uma distancia de 14,84m confrontando ainda com a 

outra parte do lote 28 de Neide Montesano Burkhardt deflete à esquerda e segue por uma 
distancia de 6,24m,confrontando com a mesma deflete à direita e segue por uma distancia de 

63,69m, confrontando ainda com a outra parte do lote 28 de Neide Montesano Burtkhardt, onde 

http://www.galeriapereira.com.br/
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encontra a estrada dos Maciéis; deflete finalmente à esquerda por essa estrada por uma distância 
de 84,91m, onde encontra o ponto de partida desta descrição. Cadastro Municipal 

234333134028300000-292.Imóvel matriculado sob nº 88.058, RGI de Itapecerica da Serra - SP. 
1) Conforme AV.3/88.058 o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Itapecerica 

da Serra sob nº 234333134028300000-02; 2) Conforme AV.7/88.058 foi construído um prédio 

com 2.174,74 m². ÔNUS: 1) Conforme R.16/88.058 consta Hipoteca em favor de Itaú Unibanco 
S/A e ao Banco Itauleasing S/A; 2) Conforme AV.18/88.058 consta penhora no processo 

00939005720085020331 pela Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra. Avaliado em R$ 
7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais), em 02/12/2013. Valor Mínimo: R$ 

3.850.000,00 (três milhões e oitocentos e cinquenta mil reais). 
 

LOTE 03: Nº PROCESSO: 0012242-55.2014.5.15.0099 – EXEQUENTE: ANDRE LUIS DE 

JESUS OLIVEIRA; EXECUTADO: NOVAQ INDUSTRIA METALURGICA LTDA – EPP + 02. 
Um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob numero 3-8 da quadra 05, situado no 

loteamento denominado Parque Industrial Harmonia, em Nova Odessa, comarca de 
Americana, medindo 13,33 metros de frente para a Rua Christiano Kilmeyers; mesma medida na 

linha dos fundos, confrontando com o 2º loteamento Jardim Eneides Industrial; 39,73 metros de 

um lado, confrontando com o lote número 3-A; 39,725 metros do outro lado, confrontando com o 
lote número 3–C; perfazendo uma área superficial de 529,58 metros quadrados; possuindo 

nos fundos, uma viela sanitária com 3,00 metros de largura. Imóvel matriculado sob nº 63.220 do 
RGI de Americana – SP e cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 14.00359.0183.00. OBS: 1) 

Conforme AV.03/63.220 foi edificado um prédio industrial com frente para a Rua Christiano 
Kilmeyers, nº 640, Nova Odessa – SP, com área construída de 409,59m2. 2) Conforme Auto 

de Penhora e Avaliação e ficha espelho do município de Nova Odessa, o imóvel tem 637,62 m² 

de área construída, em terreno de 529,58 m² de área, encontra-se fechado. 3) Conforme Auto 
de Reavaliação, o imóvel encontra-se, aparentemente, em bom estado de conservação.ÔNUS: 1) 

Conforme R.7/63.220 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Caixa Econômica Federal (o 
prazo de amortização da dívida é de 120 meses e a devedora até 22/11/2017 havia efetuado o 

pagamento de 102 parcelas, restando um saldo devedor de R$ 20.982,62, conforme fls. 50/58 

juntado aos autos nº 0013228-04.2017.5.15.0099 pela 2ª Vara do Trabalho de Americana – 
SP).2) Constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 11.317,06, conforme pesquisa realizada 

no site da Prefeitura Municipal de Nova Odessa – SP em 26/09/2018. Reavaliado em 22/06/2018 
em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor mínimo: R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Depositária: Terezinha Quaino. 

 
LOTE 04: Nº PROCESSO: 0012653-93.2017.5.15.0099 – EXEQUENTE: DANIEL DA 

CUNHA QUEVEDO; EXECUTADO: OMEGA CONSTRUCOES ELETRICAS E COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI – ME. Veículo VW/Kombi, ano de 

fabricação 2008, ano modelo 2008, placa DZV-0892, de Americana – SP, RENAVAM nº 
00952792516, chassi nº 9BWGF07X08P019060, tipo camioneta, combustível álcool/gasolina, 

capacidade de passageiros de nove lugares, potência do veículo 80 e cilindradas 1390. OBS: O 

veículo aparenta um bom estado geral de conservação. Os principais aspectos considerados na 
apreciação de automóvel usado, tais como lataria, pintura e carroceira estão condizentes com o 

uso natural, pneus e bancos em regular estado. Há alguns riscos na pintura e pequenos 
amassados na lataria, decorrente do uso, além de algumas avarias no para-choque dianteiro e 

traseiro. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 26/09/2018 constam 

débitos relativos a IPVA no valor de R$ 900,44; multas no valor de R$ 85,13, e licenciamento 
atrasado, sendo o último licenciamento efetuado no exercício de 2016. Avaliado em 23/10/2017 

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Depositário: 
Luiz Américo Nemeth, Rua das Cravinas, 326, Americana/SP. 

 
LOTE 05: N° PROCESSO: 0010631-67.2014.5.15.0099 - EXEQUENTE: DIEGO DOS 

SANTOS; EXECUTADO: MARCO ANTONIO PASQUALIN. UM SÍTIO, situado na margem 

direita (sentido saída Nova Odessa-Sumaré) da Avenida Carlos Botelho, antiga Estrada 
Municipal Nova Odessa-Sumaré, dista aproximadamente 100 metros da referida avenida e tem 

acesso pelo Caminho de Servidão que atravessa a gleba da Indústria Progresso/Hudtelfa S/A, no 
município e comarca de Nova Odessa, Estado de São Paulo, com as seguintes medidas e 
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confrontações: Inicia-se no marco zero (M.0), no vértice de divisa da propriedade da Indústria 
Progresso/Hudtelfa S/A, com cerca de divisa da propriedade de Otávio Tayou Fukushyma; deste 

ponto (M.0) segue em linha reta, cruzando o caminho de servidão de acesso a esta gleba, com 
rumo magnético de 31°21’24’’SW e distância de 208,86 metros, até o M.1, no vértice de cerca de 

alambrado; daí segue pela referida cerca de alambrado em diversos segmentos de reta, com os 

seguintes rumos e distâncias: do M.1 ao M.2, rumo de 30°56’37”SW e distância de 85,84 metros; 
do M.2 ao M.3, rumo de 28°09’12”SW e distância de 38,28 metros; do M.3 ao M.4, rumo de 

26°37’58”SW e distância de 57,26 metros; do M.4 ao M.5, rumo de 24º08’34”SW e distância de 
32,30 metros; do M.5 ao M.6, rumo de 21º03’59”SW e distância de 16,24 metros; do M.6 ao M.7, 

rumo de 25º31’01”SW e distância de 74,16 metros, confrontando do M.0 ao M.7 com terras de 
propriedade da Indústria Progresso/Hudtelfa S/A, antigamente Estrada Municipal de Nova Odessa 

a Sumaré, até o eixo meridional do Córrego Capuava; daí deflete à direita e sobe pelo eixo do 

referido córrego numa extensão de 84,72 metros, confrontando com terras de propriedade de Ari 
Del Alamo, antigamente e ainda hoje Córrego Capuava, até o M.8; daí deflete á direita e segue 

em linha reta com rumo magnético de 12°34’50’’ NE e distância de 521,70 metros, confrontando 
com terras de propriedade de Haraldo Arais, antigamente herdeiros de Araldo Arais e cruzando 

novamente o caminho de servidão, de acesso à gleba do referido confrontante, até o M.9; daí 

deflete finalmente à direita, confrontando com terras de propriedade de Otávio Tayou Fukushyma, 
antigamente Joaquim Priego e Pedro Camondá, com rumo de 71°16’22”SE e distância de 229,15 

metros, até o M.0, ponto de inicio do perímetro, perfazendo uma área superficial de 
76.089,50 metros quadrados ou 7,60895 hectares. Imóvel matriculado sob n° 2.473 do RGI 

de Nova Odessa – SP (registro anterior – matrícula nº 91.318 do RGI de Americana – SP). OBS: 1) 
Conforme consta nos dados cadastrais na matrícula, o imóvel está cadastrado na Receita Federal 

com o NIRF nº 4.350.980-0 e no INCRA com o código n° 624.136.000.736-6 e os seguintes dados 

em hectares: Denominação - Sitio Engenho Velho; Localização – Est. Municipal N. Odessa 
Sumaré; Município sede/UF - Nova Odessa/SP; Classificação- minifúndio; Módulo Rural- 0,0; N. 

módulos rurais - 0,00; Módulo fiscal – 10,00; N. Módulos fiscais – 0,85; FMP – 0,0; e Área total – 
8,5. 2) Conforme Auto de Reavaliação sobre o referido imóvel foram construídas as seguintes 

benfeitorias: Uma casa, em alvenaria, padrão simples, contendo 03 dormitórios, sala, cozinha, e 

WC; Uma casa, estilo rústico, contendo dois dormitórios, sala, cozinha, e WC; Uma área de lazer, 
contendo cobertura e piscina, fechado por muros e um barracão em alvenaria.O imóvel encontra-

se, aparentemente, em bom estado de conservação, localizado na Estrada municipal Nova 
Odessa/Sumaré,10 - Bairro Engenho Velho-Santa Rosa, em Nova Odessa-SP. ÔNUS: 1) 

Conforme Av.01/2.473 consta PENHORA no processo 01632002920045020402 pela 2ª Vara do 

Trabalho da Comarca de Praia Grande- SP. 2)Conforme Av.02/2.473 consta PENHORA de parte 
ideal de 25% no processo 0008175-09.2011.403.6133 pela 1ª Vara Federal de Mogi das Cruzes – 

SP. Avaliado em 20/07/2018 em R$ 11.413.425,00 (onze milhões, quatrocentos e treze mil e 
quatrocentos e vinte e cinco reais). Valor mínimo: R$ 5.706.712,50 (cinco milhões e 

setecentos e seis mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos). Depositária: Maria 
Cristina Paschoalin, Avenida Natália K. Muth, nº 78, Nova Odessa – SP.  

 

LOTE 06: N° PROCESSO: 0013168-65.2016.5.15.0099 – EXEQUENTE: FRANK 
KANEMITSU MIURA; EXECUTADO: KM TRANSPORTES SERVICOS E LOCAÇÃO LTDA. UM 

PRÉDIO, construído de tijolos e coberto de telhas, contendo quatro cômodos e um alpendre, 
cômodo anexo de tijolos e telhas, próprio para escritório, sanitário, galpão para estacionamento 

de veículos coberto de “brasilit”, barracão nos fundos, também de tijolos e telhas, mais o terreno 

competente, onde tudo está edificado, medindo trinta e oito (38) metros de frente, por 44 
(quarenta e quatro) metros da frente aos fundos, localizados nesta e cidade e comarca de 

Catanduva, à Rua Minas Gerais, n°1.301 e 1321, confrontando pela frente com essa via 
pública, de um lado com Cândido José de Queiroz ou sucessores, nos fundos com os próprios 

transmitentes, e noutra face, com Jácomo Carlossi ou sucessores. Imóvel matriculado sob n°2.836 
do 1° RGI de Catanduva-SP. OBS: Conforme Av.18/2.836, o imóvel desta matrícula esteve 

contaminado por hidrocarbonetos de petróleo, conforme “1º Relatório de Monitoramento do 

Sistema de Remediação Tipo MPE”, de junho de 2009, elaborado pela Empresa Geoambiente 
Geologia Ambiental e Poços Ltda, e com base no Despacho nº 055/15/CA, apenso à Pasta 

Administrativa acima mencionada, foi considerado reabilitado para uso como comércio varejista de 
combustíveis, com o estabelecimento de medida de controle institucional por meio de restrições 
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ao uso das águas subterrâneas, por tempo indeterminado, na área delimitada pelas seguintes 
coordenadas UTM, Fuso 22S, Datum WGS-84; 709,591 KmE; 7.661,604 KmN; 709,619 KmE; 

7.661,596 KmN; 709,598 KmE; 7.661,600 KmN; 709,573 KmE; 7.661,542 KmN; ÔNUS: 1) 
Conforme Av.07/2.836 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 

00064657120134036136 pela 1ª Vara Federal de Catanduva-SP. 2) Conforme Av.08/2.836 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00030030920134036136 pela 1ª Vara Federal de 
Catanduva –SP. 3)Conforme Av.09/2.836 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 

00049214820134036136 pela 1ª Vara Federal de Catanduva-SP. 4) Conforme Av.10/2.836 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00045447720134036136 pela 1ª Vara Federal de 

Catanduva-SP. 5) Conforme Av.11/2.836 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00049137120134036136 pela 1ª Vara Federal de Catanduva-SP. 6) Conforme Av.12/2.836 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS sob nº 00049413920134036136 pela 1ª Vara Federal de 

Catanduva-SP. 7) Conforme Av.13/2.836 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00046755220134036136 pela 1ª Vara Federal de Catanduva-SP. 8) Conforme Av.14/2836 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00050297720134036136 pela 1ª Vara Federal de 
Catanduva-SP. 9) Conforme Av.15/2.836 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 

00039497820134036136 pela 1ª Vara Federal de Catanduva-SP. 10) Conforme Av.16/2.836 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00078947320134036136 pela 1ª Vara 
Federal de Catanduva-SP. 11) Conforme Av.17/2.836 consta PENHORA no processo nº 525/13 

pelo 1° Oficio Cível da Comarca de Catanduva-SP. 12) Conforme Av.19/2.836 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº00004862620164036136 pela 1ª Vara Federal de 

Catanduva-SP. 13) Conforme Av.20/2.836 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00007582020164036136 pela 1ª Vara Federal de Catanduva-SP. 14) Conforme Av.21/2836 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00007582020164036136 pela 1ª Vara Federal de 

Catanduva-SP. 15) Conforme Av.22/2.836 consta PENHORA no processo nº 0012754-
57.2016.5.15.0070 pela 2ª Vara do Trabalho de Catanduva-SP. Avaliado em 24/04/2018 em R$ 

800.000,00 (oitocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
Depositário: KM Transportes Serviços e Locação Ltda.  

 

LOTE 07: Nº PROCESSO: 0001836-43.2012.5.15.0099 – EXEQUENTE: ERNESTO 
POSSARI +02; EXECUTADO: ABA-ARTEFATOS DE BORRACHA AMERICANENSE LTDA – 

EPP +02. Um Centro de Usinagem Vertical Modelo Romi Discovery 1250, nº de série 016004978-
410, ano de fabricação 2003, 220 V, 50/60 HZ, em bom estado de conservação. OBS: Conforme 

Auto de Avaliação, o equipamento está armazenado em galpão fechado, ao abrigo da ação do 

tempo e encontra-se em pleno funcionamento e está localizado na Rodovia Anhanguera, km 133 
+ 800 metros, LIM 391, nos fundos do Posto de Gasolina desativado. Avaliado em 22/08/2018 em 

R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais). Valor mínimo: R$ 109.000,00 (cento e nove 
mil reais). Depositário: Euripis Aparecido Lessa, Rua Giotto Di Bandone, nº 104, Parque Res. 

Nardini, Americana – SP.  
 

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0012106-87.2016.5.15.0099 – EXEQUENTE: ZULEIDE VIEIRA 

RAGOGNA; EXECUTADO: MADICY COMERCIO DE ROUPAS EIRELI – ME e outros. Um 
lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob número 29, da quadra 30, situado no 

loteamento denominado “Vale das Nogueiras”, em Americana, medindo 29,75 metros de 
frente para a Avenida Quatro; 27,00 metros nos fundos, confrontando com parte do lote nº 28; 

31,22 metros de um lado, confrontando com parte do lote nº 02; 43,70 metros do outro lado, 

confrontando com o lote nº 30; perfazendo uma área superficial de 1.007,00 metros 
quadrados; contendo uma viela sanitária do lado esquerdo com 3,00 metros de largura. Nº do 

Cadastro: 36-0252-0773 – da Prefeitura Municipal de Americana. Imóvel matriculado sob o nº 
51.854 do RGI de Americana – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora, o imóvel está atualmente 

cadastrado na Prefeitura Municipal de Americana – SP sob nº 36.0252.0773.0000. 2) Conforme 
Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura de Americana – SP, em 27/09/2018, o 

imóvel está situado na Avenida das Amoreiras, s/n, Vale das Nogueiras, Americana – SP. 

Avaliado em 29/08/2017 em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Depositária: Maria Elena Medina, Rua Goiás, 

nº 184, Americana – SP.  
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LOTE 09: Nº PROCESSO: 0011668-27.2017.5.15.0099 – EXEQUENTE: SAMANTHA 
GIONGO; EXECUTADO: AGRABEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA + 02; 

Apartamento nº 12, do Bloco “E”, localizado no pavimento térreo, integrante do 
CONDOMÍNIO “RESIDENCIAL ANALIA NOVAES BENETTON”, à Rua Benedito das 

Chagas, nº 400, situado na “Vila Dainese”, em Americana, possuindo área privativa de 

60,75 m², área comum de 8,569 m², área total de 69,319 m², e uma fração ideal no 
terreno e nas coisas de uso comum de 0,694444%, no terreno descrito na matricula nº 110.241, 

desta Serventia, na qual sob o nº 13 foi registrada a instituição e especificação do referido 
condomínio, cabendo-lhe o direito ao uso exclusivo de uma vaga de garagem descoberta sob nº 

34, localizada no pavimento térreo, com área de 11,50 m². Identificação Cadastral: nº 
19.0770.0020.0066da Prefeitura Municipal de Americana – SP. Imóvel matriculado sob o nº 

130.577 do RGI de Americana – SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/130.577 consta PENHORA no 

processo nº 1008621-8720158260019-01 pelo Juizado Especial Cível do Foro Central de 
Americana – SP. 2) Conforme Av.02/130.577 consta PENHORA no processo nº 1008988-

1420158260019-01 pelo Juizado Especial Cível do Foro Central de Americana - SP. 3) Conforme 
Av.03/130.577 consta PENHORA no processo nº 1008803732015826001901 pelo Juizado Especial 

Cível do Foro Central de Americana - SP.Avaliado em 10/08/2018 em 200.000,00 (duzentos mil 

reais). Valor mínimo: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Depositário: Adhmar Benetton Junior, 
Rua Donatello, nº 261, Americana – SP.  

 
LOTE 10: Nº PROCESSO: 0010609-38.2016.5.15.0099 – EXEQUENTE: EDSON BUENO 

DE FREITAS; EXECUTADO: TAG TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA – EPP + 02. Um 
caminhão, marca Mercedes Benz, modelo 709, ano de fabricação 1995, ano do modelo 1995, 

placa IDY 5842, cor branca, estando o veículo no seguinte estado: pneus meia vida; baú na cor 

vermelha em regular estado; estofamento em bom estado de uso e conservação; lataria em 
regular estado; pintura em regular estado de conservação; hodômetro registrando 137.042 KM 

rodados, parte elétrica e mecânica em funcionamento normal. OBS: Conforme Auto de Penhora, 
Avaliação e Remoção, consta reserva de domínio quanto à esse veículo. Avaliado em 25/04/2018 

em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil reais).Bem 

localizado na Rua do Soldador, 232, Distrito Industrial Werner Plaas, Americana – SP. Depositário: 
Edson Bueno de Freitas, Rua Ciro Barufaldi, 255, Santa Rita 1, Nova Odessa – SP.  

 
LOTE 11: Nº PROCESSO: 0011498-60.2014.5.15.0099 – EXEQUENTE: RIVALDO DE 

ALENCAR SOARES; EXECUTADO: WAGNER APARECIDO GENARI E OUTROS – Parte 

ideal de 50% de um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob número 16-B, da quadra M, 
situado no loteamento denominado HORTO FLORESTAL JACYRA 1ª PARTE, em Americana, 

medindo 6,00 metros de frente para a Rua Leopoldo Deltregia; mesma medida nos fundos 
confrontando com parte do lote número 23; 25,00 metros em ambos os lados, da frente aos 

fundos, confrontando de um lado com o lote número 16-A e do outro com o lote número 15; 
perfazendo uma área superficial de 150,00 metros quadrados. Imóvel matriculado sob nº 76.499 

do RGI de Americana – SP e cadastrado na Prefeitura Municipal de Americana sob o nº 

21.0126.0188.0000. OBS: Conforme Auto de Reavaliação sobre o terreno encontra-se edificada 
uma casa residencial tipo sobrado, com área construída de 87,90m2 (conforme certidão 

cadastral da Prefeitura de Americana), composta na parte térrea por cozinha, banheiro e 
lavanderia e na parte superior por dois dormitórios, com endereço atual a Rua Leopoldo 

Deltregia, 279, Americana – SP. O imóvel encontra-se em regular estado de conservação. 

Construção de padrão normal, com idade aparente de 15 anos. ÔNUS: Conforme AV.02/76.499, 
consta INDISPONIBILIDADE do imóvel em razão do comunicado n. 106/2011, expedido no 

processo sob n° 2011/990 pela E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo – SP. 
Reavaliado em 17/11/2017 em R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Valor 

mínimo: R$ 72.500.00 (setenta e dois mil e quinhentos reais). Depositário: Wagner 
Aparecido Genari, Rua Itapemirim, 779 - Jd. Ipiranga, Americana – SP.  

 

LOTE 12: N° PROCESSO: 0000201-61.2011.5.15.0099 – EXEQUENTE: BRUNO XAVIER 
DE CAMPOS; EXECUTADO: ALECIO BOLONHIM – INFORMATICA +04. Um prédio 

residencial de alvenaria de blocos pré-moldados, coberto de telhas francesas, com a área 
construída de 50,00 metros quadrados, que recebeu o n° 2729 da Rua Leo Liedtke, nesta 



8 
 

cidade de Pereira Barreto e seu respectivo terreno que constitui o lote n°10 da quadra 05, com 
a área de 275,00 metros quadrados, sito a Rua LeoLiedtke, no loteamento denominado 

“Parque Nosso Teto”, nesta cidade, que se acha dentro das seguintes divisas e confrontações: 
“Medindo 11,00 metros de frente, para a Rua Leo Liedtke; pelo lado direito de quem olha o 

terreno de Rua Leo Liedtke, medindo 25,00 metros, confrontando-se com o lote n°09; pelo lado 

esquerdo, medindo 25,00 metros, confrontando com o lote 11 e, finalmente pelos fundos, 
medindo 11,00 metros, confrontando-se com a parte do lote 08, todos da mesma quadra. Imóvel 

matriculado sob n°6.304 do RGI de Pereira Barreto - SP. Reavaliado em 13/03/2018 em R$ 
82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 41.250,00 (quarenta e 

um mil e duzentos e cinquenta reais). Depositário: Alécio Bolonhim.  
 

LOTE 13: PROCESSO: 0011497-12.2013.5.15.0099 – EXEQUENTE: MARIA DE JESUS 

FUZATI PASQUALINI; EXECUTADO: FL INDUSTRIA E COMERCIO DE ENXOVAIS LTDA – 
ME e outros. Um lote de terreno urbano, sob nº 4-A, da quadra “D”, situado no loteamento 

denominado “HORTO FLORESTAL JACYRA 1ª PARTE”, em Americana, medindo 24,00 
metros de frente para a Rua Jacomo Dell’ Agnezze; mesma medida nos fundos, confrontando com 

os lotes 24 e 25; 25,00 metros em ambos os lados, da frente aos fundos, confrontando de um 

lado com o lote 3 e do outro com o lote 6, perfazendo uma área superficial de 600,00 metros 
quadrados. Identificação Cadastral: 21.0119.0352.000 da Prefeitura Municipal de Americana – 

SP. Imóvel matriculado sob n° 112.901 do RGI de Americana - SP. OBS: Conforme Auto de 
Reavaliação, sobre o terreno encontra-se edificada uma casa residencial tipo sobrado, com 

área construída de 462,65 m² (projeto de construção residencial e projeto de aumento de 
construção residencial). A residência encontra-se em bom estado de conservação. Construção de 

alto padrão, com idade aparente de 15 anos, composta por três salas, cozinha, três dormitórios, 

sendo um suíte, escritório, lavabo, quatro vagas de garagem cobertas, ar condicionado nos 
dormitórios e área de lazer com piscina. O imóvel está ocupado, e está localizado atualmente na 

Rua Jacomo Dell Agnezze, 127, Americana – SP. O imóvel está atualmente cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Americana – SP sob nº 21.0119.0352.0000. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.01/112.901 consta PENHORA no processo nº 0001938-50.2012.5.15.0007 pela 1ª Vara do 

Trabalho de Americana - SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Americana – SP, em 06/10/2018, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 6.584,54. 

Reavaliado em 26/07/2018 em R$ 1.910.000,00 (um milhão, novecentos e dez mil reais). Valor 
mínimo: R$ 955.000,00 (novecentos e cinquenta e cinco mil reais). Depositário: Renato 

Marcelo Aranha.  

 
LOTE 14: Nº PROCESSO: 0000075-74.2012.5.15.0099 – EXEQUENTE: VIVALDO 

ALMEIDA DE JESUS + 02; EXECUTADO: PARCS RECICLAGEM LTDA – EPP + 02.  
Apartamento nº 32, localizado no 3º andar do Bloco A, do Condomínio “Edifício Ilhas de 

Maracá”, à Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 1.355, situado no loteamento Jardim 
Nossa Senhora de Fátima, em Americana, contendo entrada social, sala de jantar e estar 

com varanda, três (3) dormitórios com A.E., sendo uma suíte com banheira, área de circulação, 

banheiro social, cozinha e área de serviço; possuindo a área útil de94,54m2, área comum de 
30,55m2, área de garagem de 12,50m2, área total de 137,59m2, correspondendo-lhe a fração 

ideal no terreno de 2,778% (61,6569m2), cujo terreno é designado pelo lote nº 8-A, da quadra 
“25”, medindo 65,05 metros de frente para a Avenida Nossa Senhora de Fátima; 7,58 metros em 

curva de esquina, formada pela Avenida Nossa Senhora e Rua Porto Alegre; 40,45 metros de um 

lado, confrontando com a Rua Porto Alegre; 30,00 metros do outro lado, confrontando com o lote 
nº 07; e 44,35 metros na linha dos fundos, confrontando com o lote nº 13; perfazendo uma área 

superficial de 2.219,50 metros quadrados; ficando vinculada ao apartamento uma vaga de 
garagem sob nº 08-A, localizada no térreo. Cadastro Municipal nº 08.0111.0335.0006. Imóvel 

matriculado sob nº 76.424 RGI de Americana – SP. OBS: Conforme Av.2/76.424, em virtude de 
haver sido averbada a construção do “Condomínio Edifício Ilhas de Maracá, e instituído e 

especificado o respectivo condomínio, esta ficha passa a constituir a matrícula nº 76.424, 

referindo-se ao apartamento nº 32, já concluído. ÔNUS: 1) Conforme AV.5/76.424 consta AÇÃO 
DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL de proprietários sob n. 019.01.2010.012626-

7/000000-000 pela 3ª Vara Cível de Americana – SP. 2) Conforme AV.6/76.424 consta PENHORA 
no processo nº 0003305-23.2009.8.26.0019 pela 4ª Vara Cível de Americana – SP. 3) Conforme 
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AV.7/76.424 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob nº 0011883-42.2013.5.15.0099. 4) 
Conforme AV.8/76.424 consta PENHORA no processo nº 10553-24-2015 pela 1ª Vara do Trabalho 

de Americana – SP. 5) Conforme AV.9/76.424 consta PENHORA de parte ideal de 50% no 
processo nº 0018943-62.2010.8.26.0019 pela 3ª Vara Cível de Americana – SP. 6) Conforme 

AV.10/76.424 consta PENHORA de parte ideal de 50%  no processo nº 10043771820158260019 

pelo 3º Oficio Cível de Americana – SP. 7) Constam débitos relativos a IPTU no valor de 
R$2.695,33; conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Americana - SP em 

29/08/2017. 8). Há débitos de condomínio ainda não apurados. Reavaliado em 24/08/2018 em R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 

Depositário: Sueide Mara Rovina, R. Oscar Emirandetti, 240 – Loteamento Industrial Nossa 
Senhora de Fátima – Americana/SP. 

 

LOTE 15: Nº PROCESSO: 0010369-20.2014.5.15.0099 – EXEQUENTE: ROMUALDO 
CASSIANO DE LIRA; EXECUTADO: DENSO INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 

– EPP + 04. A) Uma casa residencial, situada na Rua Major Rehder, nº 115, Vila Rehder, 
em Americana, e seu respectivo terreno que mede 10,00 metros de frente, mesma medida na 

linha dos fundos, confrontando com Luiz Brena; por 35,00 metros de ambos os lados, da frente 

aos fundos, confrontando por um lado com Idoni Barchesi, por outro com Fernando Rondelli; 
perfazendo uma área superficial de 350,00 metros quadrados. Imóvel matriculado sob nº 

46.506 do RGI de Americana – SP. OBS: Conforme Auto de Penhora, conforme certidão cadastral 
da Prefeitura Municipal de Americana, o imóvel possui 360,50 metros quadrados de área total e 

construção de 101,540 metros quadrados. Imóvel está em ruim estado de conservação, sendo 
uma construção bastante antiga, cadastrado na Prefeitura Municipal de Americana sob nº 

01.0028.0074.0000. ÔNUS: 1) Conforme R.03/46.506 consta PENHORA de parte ideal 

correspondente a 1/4 de 50% do imóvel no processo nº 746/2001 pela 4ª Vara Cível de Campinas 
- SP. 2) Conforme AV.05/46.506 consta PENHORA no processo nº 10060-52-2012 pela 1ª Vara do 

Trabalho de Americana - SP. 3) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Americana, em 26/09/2018 constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 124,29. Avaliado em 

15/09/2017 em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 250.000,00 

(duzentos e cinquenta mil reais). Depositário: Augusto Pinese, Rua Major Rehder, nº 115, 
Americana - SP.  

B) Um lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob nº 02, da quadra “X”, situado no 
loteamento denominado “PARQUE RESIDENCIAL NARDINI”, em Americana, medindo 20,00 

metros de frente para a Rua XIV; mesma medida na linha dos fundos, confrontando com o lote 

14, existindo uma viela sanitária; por 37,20 metros de ambos os lados, confrontando com os lotes 
01 e 03, perfazendo a área superficial de 744,00 metros quadrados. Nº Cadastro: 22-0094-

0164 da Prefeitura Municipal de Americana. Imóvel matriculado sob nº 42.648 do RGI de 
Americana – SP. OBS: 1) Conforme Av.01/42.648 consta que a viela existente nos fundos do Lote 

02, da quadra X, objeto desta, possui 3,00 metros de largura. 2) Conforme Av.09/42.648 a Rua 
XIV, do loteamento Parque Residencial Nardini, em Americana - SP, atualmente denomina-se Rua 

Donatello. 3) Conforme Av.10/42.648, foi edificado sobre o terreno supra um prédio 

residencial com área construída de 258,74 m², o qual recebeu nº 244 da Rua Donatello. 
4) Conforme Auto de Penhora e Avaliação o imóvel encontra-se cadastrado atualmente na 

Prefeitura Municipal local sob nº 22.0094.0164.0000. A residência encontra-se em bom estado de 
conservação. Trata-se de construção de alto padrão, com idade de 14 anos (conforme histórico do 

imóvel constante da Certidão Cadastral), estando o imóvel desocupado. 5) Conforme despacho 

nos autos, sob ID 11456e6, foi reconhecida fraude à execução as fls. 215 em relação a esse 
imóvel, tendo em vista a alienação realizada no R.16/42.648. ÔNUS: Conforme Av.08/42.648 o 

imóvel ficou gravado com a cláusula de INCOMUNICABILIDADE vitalícia (Conforme Av.17/42.648 
uma parte ideal de 1/3 da referida cláusula de incomunicabilidade ficou cancelada e sem mais 

nenhum efeito). Avaliado em 28/09/2018 em R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais). 
Valor mínimo: R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais). Depositário: Denso 

Industria de Produtos Químicos Ltda – EPP.  

 
LOTE 16: Nº PROCESSO: 0013068-47.2015.5.15.0099 – EXEQUENTE: ELIAS CARDOZO; 

EXECUTADO: PRISMA SERVICOS LTDA – EPP + 04. Apartamento nº 33, localizado no 3º 
andar, Bloco 09, do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COCAIS I, situado na Estrada Municipal, 
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nº 1.499, no Bairro Caldeira, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, com as seguintes 
dependências e áreas: DEPENDÊNCIAS: sala, dois dormitórios, banheiro social e cozinha; ÁREAS: 

útil de: 42,4800m2; comum: 10,1685m2; total: 52,6485m2; fração ideal de terreno de 
62,5000m2 ou 0,625%. Imóvel matriculado sob nº 77.305 do RGI de Indaiatuba – SP. OBS: 1) 

Conforme Av.01/77.305 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Indaiatuba - SP sob 

nº 5139.0114.2-2. 2) Conforme Auto de Reavaliação, a área onde se situa o imóvel possui água e 
esgoto encanados, energia elétrica e telefonia; as ruas são pavimentadas. As garagens existentes, 

são coberturas de vagas, as quais foram sorteadas pelos moradores após a entrega dos 
apartamentos e assim o fizeram para controle e conveniência, podendo haver trocas se 

necessário; não constam matrícula, embora existam de fato, não havendo também informação 
quanto a documento/registro próprio. A vaga que corresponde ao apartamento supra é a de 

número 66. 2) Conforme Certidão Venal emitida no site da Prefeitura Municipal de Indaiatuba – 

SP, em 17/10/2018, o imóvel está localizado na Rua Antonio Cantelli, 1449, Ap. 33, BL 09, 
Indaiatuba – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.03/77.305 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor do 

FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR, representado pela CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL – CEF (Conforme documentos juntados aos autos, ID nº a33cbfd e a1d90b7, verifica-se 

a existência de 17 parcelas em atraso, referente ao período de 12/2016 à 04/2018, com dívida 

total de R$ 4.882,92, sendo R$ 3.478,20 de encargo em atraso, R$ 385,82 de mora e multa, 
diferença de prestação de R$ 7,04 e saldo devedor de R$ 1.011,86, atualizado até 23/05/2018). 

2) Conforme Av.05/77.305 consta PENHORA no processo nº 001119-70.2015.5.15.0007 pela 
Central de Mandados da Comarca de Americana - SP. 3) Conforme Av.06/77.305 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS sob nº 00132297120155150077 pela Vara do Trabalho de 
Indaiatuba - SP. 4) Conforme Av.07/77.305 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob nº 

0010799422015510032 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. Reavaliado em 02/10/2018 

em R$ 152.250,00 (cento e cinquenta e dois mil e duzentos e cinquenta reais). Valor mínimo: 
R$ 76.125,00 (setenta e seis mil, cento e vinte e cinco reais). Depositário: Garba Cardoso 

Pedro.  
 

LOTE 17: N° PROCESSO: 0002000-52.2005.5.15.0099 – EXEQUENTE: DANIELE 

RODRIGUES DE ARAUJO SOARES; EXECUTADO: SOARES E SALAZAR COMERCIO E 
CONFECCOES LTDA - ME + 02. A casa sob n° 495 à Rua Arariba e seu respectivo terreno 

constituído de parte do lote n° 08 da quadra 65, do Jardim do Estádio, em Santo André com 
as seguintes medidas e confrontações: 5,00 ms de frente para a referida rua, do lado direito de 

com o lote n° 07, prédio n° 505 da Rua Arariba, propriedade de Germaine Lucie Burohard e 

outros; do lado esquerdo mede 30,00 ms onde confina com o remanescente do mesmo lote, e 
nos fundos mede 5,00 ms onde confina com a Divisa do Loteamento, encerrando a área de 

150,00 ms2, sendo todos os lotes mencionados pertencentes a quadra 65. Imóvel matriculado 
sob n° 57.507 do 1° RGI de Santo André - SP. 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação o imóvel 

está cadastrado na Prefeitura Municipal de Santo André sob n° 11.057.017, e o imóvel encontra-

se ocupado. 2) Conforme Certidão de Valor Venal emitida no site da Prefeitura Municipal de Santo 
André – SP, em 25/10/2018, o imóvel possui área construída de 186,00 metros quadrados. 

ÔNUS: 1) Conforme R.03/57.507 consta RESERVA DE USUFRUTO em favor de Francisca Scorisa 
Salazar. 2) Conforme Av.04/57.507 consta CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE de parte ideal 

do imóvel. Avaliado em 27/09/2016 em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). Valor 

mínimo: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). Depositário: Claudio Salazar dos 
Santos.  

 
LOTE 18: N° PROCESSO: 0181600-48.1996.5.15.0099 – EXEQUENTE: MANOEL DOS 

SANTOS; EXECUTADO: COOPERATIVA DE APOIO AO TRABALHADOR DO TRANSPORTE 
+ 04.  Um terreno, sem benfeitorias, constituído de parte do lote n° 08 da quadra 19, do 

loteamento denominado “Jardim Santa Cecilia”, situado no perímetro urbano deste município 

de Guarulhos, medindo 5,00 ms de frente para a Rua Saudades, antiga Rua 12, 25,00ms da 
frente aos fundos, pelo lado direito de quem da Rua olha para o terreno, onde confronta com o 

remanescente do lote n° 09;25,00 ms do lado esquerdo onde confronta com o remanescente do 
lote n° 08, tendo na linha dos fundos a largura de 5,00 ms, onde confronta com parte do lote n° 

23, encerrando a área de 125,00 ms2. Inscrição Municipal n° 084.05.94.0101.00.000-9. Imóvel 

matriculado sob n° 61.706 do 2° RGI de Guarulhos - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e 
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Avaliação o imóvel está localizado na Rua das Saudades, 122, Jd. Santa Cecília, em 
Guarulhos - SP. Há benfeitorias não constantes na matrícula, estando construído um sobrado 

com a seguinte estrutura: No nível da rua, garagem para um veículo e duas casas com sala, 
quarto, cozinha e banheiro; Escada para acesso ao 1° andar. No primeiro andar uma casa com 3 

quartos, sala, cozinha e banheiro. Escada de acesso ao segundo andar. No segundo andar 

varanda coberta. Ao lado da garagem, escada para acesso ao subsolo onde há um salão usado 
com depósito. O imóvel possui acabamento simples e aparentemente em bom estado de 

conservação. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de 
Guarulhos – SP, o imóvel possui uma área construída de 126,47 metros quadrados. ÔNUS: 

Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Guarulhos – SP, em 25/10/2018, 
constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.607,65. Avaliado em 29/10/2014 em R$ 

350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 175.000,00 (cento e setenta 

e cinco mil reais). Depositário: Djalma Alves Dutra.  

 

 


