
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 19/03/2020 a 26/03/2020. 

1 - No dia 26/03/2020, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho de 

Araras – SP, localizada na PRACA BARAO DE ARARAS, 171 - 1º ANDAR - CENTRO – ARARAS - SP - 
CEP: 13.600-040, 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 15/06/2020. 

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: a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 
5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 

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

a) A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será devolvida 

ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação (arrematação) for 
desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do proponente 

(adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 
b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 

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

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

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

judicial, devendo apresentar o comprovante de recolhimento 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. 

https://correio.tjsp.jus.br/OWA/redir.aspx?C=a3befcc795f943d9b11d52f27a6ebaa3&URL=http%3A%2F%2Fwww.galeriapereira.com.br%2F


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 Araras - 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. 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: VARA DO TRABALHO DE ARARAS – SP.  

 

LOTE 01: Nº PROCESSO: 0214400-45.2006.5.15.0046 - EXEQUENTE: HERMINIO 
FREDERICO SUZAN; EXECUTADO: USINA PALMEIRAS SA ACUCAR E ALCOOL + 02. Gleba 

de terras, com suas respectivas benfeitorias, situada no lugar denominado Sobradinho, no 

Núcleo São Joaquim, neste município, comarca e única circunscrição imobiliária de Araras, 
Estado de São Paulo, contendo uma área de vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e 

dois metros e cinquenta e três centímetros quadrados (24.442,53mts2), com suas 
medidas e confrontações seguintes: - começa em um ponto localizado na Estrada Santa Celina, 

junto à divisa das terras de propriedade do Espólio de Alcides Godoy, daí segue por essa divisa, com 

os seguintes rumos e distâncias: 35º55’54”NW, com cento e quarenta e um metros e cinquenta e 
quatro centímetros (141,54mts.), 34º58’13” NW, com oito metros e sessenta centímetros 

(8,60mts.), daí deflete a direita e segue numa distância de duzentos e quatro metros e cinquenta e 
oito centímetros (204,58mts.), tendo como confrontante a Represa Hérminio Ometto, daí deflete à 

direta e vai numa distância de trezentos e dez metros e cinquenta centímetros (310,50mts.), no 
rumo de 21°02’03” SE, tendo como confrontante a gleba “B”, de José Maria Baptista de Souza, daí 

deflete à direita e vai até encontrar o ponto de partida com os seguintes rumos e distâncias: 

79º06’40”SW, com dez metros e cinquenta e quatro centímetros (10,54mts.), 79º59’11”SW, com 
setenta e cinco metros e quarenta e nove centímetros (75,49mts). Cadastro no Incra., num todo 

maior, sob nº 624.020.003.042, com área total de 4,8hac., fração mínima de parcelamento de 
2,0hac., módulo fiscal 10hac., número de módulos fiscais de 0,46, com a denominação de Chácara 

Dulce. Imóvel matriculado sob nº 18.208 do RGI de Araras - SP. ÔNUS: Conforme R.05/18.208 

consta PENHORA sob nº 00001958020105150134 pela Vara do Trabalho de Leme – SP. Avaliado 
em 03/06/2015 em R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais). Depositário: Sylvio Roberto Baggio. 

http://www.galeriapereira.com.br/


LOTE 02: N° PROCESSO: 0010207-48.2018.5.15.0046 – EXEQUENTE: EDNILSON 

SANTANA DE OLIVEIRA E OUTROS; EXECUTADO: BONATO & BONATO ESQUADRIAS 
LTDA – EPP + 04. Um terreno, sem benfeitorias, nem construções, caracterizado pelo lote nº 01 

(um), da quadra F, com frente para a Rua 02, esquina com a Avenida dos Flamboyant, no 

loteamento denominado Distrito Industrial III, situado nesta cidade, comarca e única 
circunscrição imobiliária de Araras, Estado de São Paulo, com área total de 1.082,62 metros 

quadrados, na quadra completada pelas Ruas 01 e 05, medindo, integralmente, na frente, em 
reta, treze metros (13,00), segue-se curva de catorze metros e catorze centímetros, nos fundos 

mede vinte e dois metros (22,00), onde confronta com o lote nº 13; do lado direito de quem do 
imóvel olha para a rua, mede cinquenta metros (50,00), onde confronta com o lote nº 02, e do lado 

esquerdo, pelo alinhamento da Avenida dos Flamboyant, mede quarenta e um metros (41,00); 

cadastrado na Prefeitura Municipal de Araras, sob n° 11.6.22.27.001. Imóvel matriculado sob n° 
34.571 do RGI de Araras – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, consta que o imóvel possui 

área construída de aproximadamente 1.000 (mil) metros quadrados, tratando-se de barracão 
comercial. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal local, em 06/02/2020, o 

número do cadastro municipal atual é correto 11.6.22.27.001.000.001, código 34908. 3) Conforme 

Certidão de Valor Venal, expedida pela Prefeitura Municipal de Araras – SP, em 06/02/2020, consta 
que o imóvel está situado na Rua Ruperto Malaman, 40, Distrito Industrial III - Jacob 

Maretto, com área construída averbada de 1.022,09mts. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/34.571, 
consta AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA sob nº 0006636-26.2017.8.26.0506 pela 2ª Vara 

Cível do Foro de Ribeirão Preto – SP. 2) Conforme pesquisa no site da Prefeitura Municipal de Araras 
- SP, no dia 06/02/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.077,12. Avaliado em 

01/10/2019 em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Depositário:  Bonato & Bonato Esquadrias Ltda 
– EPP.  

 
LOTE 03: N° PROCESSO: 0012129-61.2017.5.15.0046 – EXEQUENTE: DADILEU 

VALENTIN DE OLIVEIRA + 04; EXECUTADO: EXPRESSO SANTA CANDIDA LTDA – EPP + 

04. Um terreno, sem benfeitorias, nem construções, localizado no Bairro São Joaquim, ou no Novo 
Jardim Cândida, nesta cidade de Araras, Estado de São Paulo, com a área total de 2.611,00 

metros quadrados, confrontando integralmente, com propriedade de Oratório São Luiz, com a 
Cia. Hidroelétrica do Rio Pardo e com terras do loteamento Novo Jardim Cândida, imóvel esse de 

formato triangular, medindo  na base, 46,00 metros, onde confronta com o Oratório São Luiz; em 

sua altura, mede 104,00 metros, onde confronta com a Cia. Hidroelétrica do Rio Pardo e, de outro 
lado, mede 110,00 metros, onde confronta com o terreno da quadra F, do loteamento Novo Jardim 

Cândida. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 11.6.10.08.013. Imóvel matriculado sob nº 317 
do RGI de Araras – SP. OBS: 1) Conforme Av.04/317, consta que o imóvel tem como confrontante, 

na linha, onde mede cento e dez metros (110,00), a Rua Porto Alegre, com o prédio nº 350, da Rua 
Porto Alegre, caracterizado pelo lote 12, da quadra F, com o prédio n.º 190, da Rua Recife, 

caracterizado pelo lote n.º 09, da quadra F, com um terreno, com frente para a Rua Recife, 

caracterizado pelo lote n.º 08, da quadra F; com um terreno, com frente para a Rua Recife, 
caracterizado pelo lote n.º 07-B, originário do desmembramento do lote n.º 07, da quadra F, com 

prédio n.º 210, da Rua Recife, caracterizado pelo lote 07-A, originário do desmembramento do lote 
07, da quadra F; com prédio n.º 220, da Rua recife, caracterizado pelo lote 06, da quadra F, com o 

prédio nº 230, da Rua Recife, caracterizado pelo lote 06 quadra F; e, com o prédio n.º 240, da Rua 

Recife, caracterizado pelo lote 04, da quadra F, no lado direito, na linha, onde mede quarenta e seis 
metros (46,00), confronta com os prédios n.ºs 350 e 300, da Avenida Jeronymo Ometto, esquinas 

com as Ruas Recife e Porto Alegre, e nos fundos, na linha onde mede cento e quatro metros 
(104,00), confronta com o imóvel de propriedade da Cia Hidroelétrica do Rio Pardo – Araras. 2) 

Conforme Av.05/317 foi construído, com frente para a Rua Porto Alegre, um prédio próprio 
para residência, para dentro do alinhamento da via pública, o qual recebeu o nº 360, com área 

construída de 200,49 metros quadrados. 3) Conforme Certidão do Oficial de Justiça, no local há 

uma clínica veterinária. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Araras 
– SP, em 07/02/2019, o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Araras – SP sob nº 

11.6.10.08.013.000.001, código 3771, e possui área construída averbada de 261,17m2. ÔNUS: 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Araras – SP, em 07/02/2020, 

constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.396,04. Avaliado em 15/01/2019 em R$ 



1.000.000,00 (um milhão de reais). Valor mínimo: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

Depositário: Leonardo Martoni.  

LOTE 04: N° PROCESSO: 0010337-38.2018.5.15.0046 - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: VALE DO SOL CHURRASQUEIRAS PRE-MOLDADAS – EIRELI - EPP 

E OUTROS. Um lote de terreno, sem benfeitoria, situada nesta cidade e comarca de Leme, sob nº 
37 da quadra “0” do JARDIM CAPITÓLIO, localizado com frente para a Rua Salgado Filho, lado 

par, esquina com a Avenida Maria Helena, lado ímpar, medindo a partir de um ponto cravado na 

divisa com o lote nº 36, seis (6) metros até um ponto, pelo alinhamento da referida Rua Salgado 
Filho; daí faz uma deflexão à direita, numa distância de quatorze metros e quatorze centímetros 

(14,14m), com um raio de nove (9) metros, até outro ponto, no alinhamento da Avenida Maria 
Helena; daí segue em linha reta, acompanhando a referida Avenida Maria Helena, medindo vinte e 

um metros (21,00m), até a divisa com o lote nº 20; daí deflete á direita e segue em linha reta, 

numa distância de quinze metros (15,00m), confrontando neste lado que é considerado como 
fundos, com parte do lote nº 20; daí, finalmente deflete é direita e segue em linha reta, numa 

distância de trinta metros (30,00m), confrontando o lote nº 36, até encontrar o alinhamento da Rua 
Salgado Filho, ponto de partida desta descrição, perfazendo referidas medidas uma área de 

432,62 metros quadrados. Este imóvel está cadastrado na Prefeitura do Município de Leme, sob 
nº 5-1830-140. Imóvel matriculado sob nº 10.869 do RGI de Leme – SP. OBS: 1) Conforme 

Av.17/10.869 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Leme sob nº 

4.1830.0140.99. 2) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está localizado na Avenida Maria 
Helena, 505, Jardim Capitólio, Leme - SP, esquina com a Rua Salgado Filho. Trata-se de imóvel 

de esquina, com 432,62m2 de terreno, 286,55 m2 de área construída, conforme consta no 
espelho de cadastro imobiliário - características predominantemente comercias e localização 

privilegiada e estratégica, com acesso direto à pista norte da Rodovia Anhanguera. O imóvel 

encontra-se desocupado. ÔNUS: 1) Conforme Av.20/10.869 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL no processo nº 1014585-60.2014.8.26.0451 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 

2) Conforme Av.21/10.869 consta PENHORA no processo nº 101485-60.2014.8.26.0451 pelo 5º 
Ofício Cível da Comarca de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.23/10.869 consta PENHORA no processo 

nº 11523-65.2014.5.15.0134 pela Vara do Trabalho de Leme - SP. 4) Conforme Av.29/10.869 consta 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo 0002257-87.2018.8.26.0318 pela 3ª 

Vara Cível de Leme - SP. 5) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Leme – 

SP, em 05/02/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 20.828,93. Avaliado em 
28/09/2018 em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor mínimo: R$ 300.000,00 (trezentos 

mil reais).  Depositária: Silvana Aparecida Merenciano Bezerra. 

LOTE 05: Nº PROCESSO: 0010387-64.2018.5.15.0046 - EXEQUENTE: THAIZ FERNANDA 
BONATO + 02; EXECUTADO: BONATO & BONATO ESQUADRIAS LTDA - EPP + 02. Um lote 

de terreno, sem benfeitorias, nem construções, caracterizado pelo lote número 20, da quadra C, 

situado nesta cidade, munícipio e comarca de Araras, Estado de São Paulo, no loteamento 
denominado Jardim Buzolin, com frente para a Rua Moacyr Matthiesen, e localizado do lado 

ímpar do referido logradouro público, na quadra completada pelas Ruas 04, Claudina Rodini Buzolin 
e Avenida Melvin Jones, com área total de 348,00 metros quadrados, medindo, integralmente, 

na frente e nos fundos, doze metros (12,00), e dos lados vinte e nove metros (29,00), confrontando 
de quem do imóvel olha para a rua, do lado direito com o lote nº 21, do lado esquerdo com lote n 

º 19, e nos fundos com o lote nº 10, todos da mesma quadra. Dito imóvel está cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Araras, sob nº 12.5.20.07.020. Imóvel matriculado sob nº 24.868 do RGI 
de Araras - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel possui aproximadamente 

área construída de 360,00 metros quadrados. 2) Conforme Certidão do Oficial de Justiça, o imóvel 
trata-se de um barracão comercial (sede da empresa Bonato & Bonato esquadrias Ltda – EPP, 

além de construção adjacente. 3) Conforme Certidão de Referência Cadastral, da Prefeitura 

Municipal de Araras – SP, juntada aos autos (ID. n. cbb61a4), o número atual do cadastro municipal 
do imóvel é 12.5.20.07.020.000, com código n. 30175, com área edificada de 359,44 m2, 

localizado na Rua Moacyr Matthiesen, 455. ÔNUS: Conforme Av.04/24.868 consta CAUÇÃO do 
imóvel supra, como garantia do integral cumprimento de todas obrigações assumidas pela empresa 

Bonato & Bonato Esquadrias LTDA – EPP. Avaliado em 03/06/2019 em R$ 350.000,00 (trezentos e 
cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). 

Depositário: Antonio Carlos Bonato.   



LOTE 06: N° PROCESSO: 0000509-62.2011.5.15.0046 – EXEQUENTE: PAULO AFONSO 

DA SILVA FELIX E OUTROS; EXECUTADO: ALBIERI & BRESSAN LTDA-ME + 02. Um lote 
de terreno, sem benfeitorias, nem construções, caracterizado pelo Lote 34, da quadra F, situado 

nesta cidade, comarca e única circunscrição imobiliária de Araras, Estado de São Paulo, no 

Loteamento denominado “Jardim Dom Bosco”, com frente para a Rua 05, na quadra completada 
pelas Ruas 1, 8 e 9, com a área total de 250,02 metros quadrados, medindo, integralmente 

na frente e nos fundos onze metros e setenta e seis centímetros (11,76), e, dos lados vinte e um 
metros e vinte e seis centímetros (21,26), confrontando do lado direito de quem do imóvel olha 

para a rua, com os lotes 35 e 36, do lado esquerdo, com o lote n°33, e nos fundos com o lote n°03, 
todos da mesma quadra. Imóvel matriculado sob n° 29.459 do RGI de Araras-SP. OBS: 1) Conforme 

Av.02/29.459 a Rua 05, do Loteamento Jardim Dom Bosco, passou a denominar-se Rua João 

Antônio da Silva. 2) Conforme Av.03/29.459, consta que o imóvel supra obedece a referência 
cadastral nº 22.1.02.19.034, da Prefeitura Municipal local. 3)Conforme Auto de Penhora e Avaliação 

o imóvel possui uma área edificada de aproximadamente 157 metros quadrados e área 
total de 250,00 metros quadrados, estando fechado e trancado a cadeados. 4) Conforme 

Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Araras, em 16/10/2018, o número 

atual do cadastro municipal é nº 22.1.02.19.034.000, e o imóvel está localizado na Rua João 
Antônio da Silva, número 49, Jardim Dom Bosco, Araras - SP. Avaliado em 03/10/2017 em 

R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 175.000,00 (cento e 
setenta e cinco mil reais). Depositário: Cynthia Bressan Albieri. 

 
LOTE 07: N° PROCESSO: 0010068-04.2015.5.15.0046 – EXEQUENTE: DANIELA 

CRISTINA VIEIRA MACHADO + 02; EXECUTADO: SUYANE MICHELLE GONCALVES 

MENDES - ME + 04. Lote de terreno sob nº “15” da quadra “B”, do loteamento denominado 
“RANCHO ALEGRE”, situado nesta cidade de Avaré - SP, fazendo frente para a Rua José Curto 

medindo 10,00 metros de frente; pelo lado direito de quem dessa rua olha para o imóvel, confronta 
com o lote nº 16 medindo 20,00 metros; pelo lado esquerdo com o lote nº 14, medindo 20,00 

metros e, pelos fundos com o lote nº 03 medindo 10,00 metros, encerrando a área de 200,00 

metros quadrados. Cadastro: 2.184.015.00. Imóvel matriculado sob n° 58.818 do RGI de Avaré 
- SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avalição, há benfeitorias não averbadas no imóvel, sendo 

uma casa de alvenaria emplacada com o n° 75 da Rua José Curto, Avaré, com área edificada 
constante na Prefeitura de Avaré de 54,10m2. O número correto do cadastro municipal é n. 

2.184.015.000. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/58.818 foram impostas RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS 

minuciosamente especificadas no contrato padrão que integra o processo do loteamento. 2) 
Conforme R.03/58.818 consta primeira e especial HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal. 

Avaliado em 04/12/2018 em R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 
131.250,00 (cento e trinta e um mil e duzentos e cinquenta reais). Depositário: Pedro 

Roberto Israel.  
 

LOTE 08: N° PROCESSO: 0023300-79.1998.5.15.0046 – EXEQUENTE: EMILIO ALLBANO 

JUNIOR; EXECUTADO: JOÃO BATISTA PALACE. Um prédio residencial, situado nesta cidade 
e comarca de Porto Ferreira, com frente para a RUA ANTONIO LOUREIRO JÚNIOR, sob 

número 271 (antiga Rua 8,casa n°10) e o seu respectivo terreno, designado como lote n°5 (cinco), 
da quadra ‘’D’’ – do loteamento ‘’Vila Salgueiro’’, medindo dez (10) metros de frente; igual medida 

de largura nos fundos, onde confronta com o lote n°9; por vinte (20) metros da frente aos fundos, 

de ambos os lados , confrontando do lado direito com os lotes n°s 6 e 7; e do lado esquerdo com 
o lote n°4, encerrando a área total de 200,00 metros quadrados. Imóvel matriculado sob n° 

7.017 do RGI de Porto Ferreira - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel encontra-se 
situado na Rua Antônio Loureiro Júnior, n°271, Porto Ferreira - SP, possuindo 10 metros de 

testada principal, 110,39 metros quadrados de área construída e 200 metros quadrados 
de terreno. 2) O imóvel está inscrito na Prefeitura Municipal de Porto Ferreira – SP sob o nº 0012-

0004-0005. Avaliado em 16/08/2017 R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Valor mínimo: 

R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). Depositário: João Batista Palace. 
 

LOTE 09: N° PROCESSO: 0011036-29.2018.5.15.0046 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: RETIFICA CONFIANCA LTDA + 02. Uma casa de morada, construída 

de tijolos e coberta com telhas, situada nesta cidade e comarca de Leme, com frente para a Rua 



Luiz Clemente Sampaio, nº 20, com seu terreno e respectivo quintal, oito metros e dez 

centímetros (8,10m) de frente, igual medida de largura nos fundos, por quatorze metros e quarenta 
e cinco centímetros (14,545m) da frente aos fundos, de ambos os lados, perfazendo a área de 

117,05 metros quadrados, confrontando do lado direito com Retífica e Mecânica Confiança Ltda., 

do lado esquerdo com José Valentim Zacariotto, e pelos fundos com Osvaldo Rebessi. Referido 
imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 3-1390-00015-00-000-03. Imóvel 

matriculado sob nº 17.698 do RGI de Leme – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, consta que o 
imóvel residencial descrito na matrícula supra não existe mais, não havendo meios de sua 

individualização correta. Segundo o setor responsável do Munícipio de Leme, o cadastro imobiliário 
não existe, não sendo possível encontrar o imóvel junto ao órgão. Conforme apurado, atualmente 

o imóvel foi incorporado a um todo maior, não só de terreno como edificação. Considerando a 

situação fática atual, existe o terreno, mas com outra edificação e sem haver meios de definir sua 
metragem especifica. Como o terreno encontra-se contido num todo maior, conclui-se que a 

metragem matriculada está, atualmente toda edificada (117,05m2). ÔNUS: Conforme Av.01/17.698 
consta USUFRUTO VITÁLICIO em favor de Antônia Geraldo Pires Zaccarioto (não há informações 

do seu cancelamento à margem da matrícula). Avaliado em 22/01/2019 em R$ 140.460,00 (cento 

e quarenta mil e quatrocentos e sessenta reais). Valor mínimo: R$ 70.230,00 (setenta mil e 
duzentos e trinta reais). Depositária: Maria Apparecida Strada Faccioli.   

 
LOTE 10: Nº PROCESSO: 0010020-79.2014.5.15.0046 – EXEQUENTE: DEVAIR 

RODRIGUES e outros; EXECUTADO: DARCI DE JESUS PIRES CONTRUÇÕES LTDA-ME 
+03. Um terreno, situado neste município, comarca e única circunscrição imobiliária de Araras, 

Estado de São Paulo, no Núcleo Marimbondo, contendo uma pequena casa de morada, com a 

área total de 360,00 metros quadrados, com frente para uma Estrada particular, medindo, na 
frente e nos fundos, doze metros (12,00) e, dos lados, trinta metros (30,00), confrontando de um 

lado com Antonio Vieira, de outro lado com Albino Schultz e nos fundos com Antonio Vieira. 
Cadastrado no INCRA sob n°4113-003-50554. Imóvel matriculado sob n° 56.467 do RGI de Araras 

– SP (transcrição 26.129 do CRI de Araras – SP). OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 

havia no imóvel uma casa, porém hoje há apenas o terreno, relativamente plano, murado nos fundos 
e nas laterais, mas divido após cerca de 11,50 metros com um tapume, sendo utilizado, sem aluguel, 

pelo vizinho dos fundos da parte restante. Avaliado em 18/12/2015 em R$ 90.000,00 (noventa mil 
reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Depositário: Darci de Jesus 

Pires, Rua Imperatriz Leolpoldino, 782, Araras-SP. 

 
LOTE 11: N° PROCESSO: 0010949-73.2018.5.15.0046 – EXEQUENTE: BERNARDETE DE 

JESUS BORGES BATISTA; EXECUTADO: INDUSTRIA METALURGICA FUGANHOLI LTDA + 
04. 06 prensas excêntricas para 22 toneladas, motorizada, marca Souza. Avaliado em R$ 20.000,00 

(vinte mil reais) cada. Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez mil reais). Total avaliado em 
29/10/2019 em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais). Depositário: Carlos Alberto Fuganholi, Rodovia Wilson Finardi, Km 50,5, Jardim dos 

Ypês, Araras – SP.  
 

LOTE 12: N° PROCESSO: 0011158-42.2018.5.15.0046 – EXEQUENTE: GABRIEL 
HENRIQUE DOS SANTOS; EXECUTADO: INDUSTRIA METALURGICA FUGANHOLI LTDA + 

05. Três prensas excêntricas, elétricas, motorizadas, 22 toneladas, marca Souza, sendo que apenas 

uma delas possui plaqueta de identificação. Avaliado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada. Valor 
mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Total avaliado em 05/12/2019 em R$ 90.000,00 

(noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Depositário: 

Carlos Alberto Fuganholi, Rua Colombia, 221, Parque Alvorada, Araras – SP.  

LOTE 13: N° PROCESSO: 0011135-96.2018.5.15.0046 – EXEQUENTE: FLAVIO FERREIRA 

DE FREITAS + 02; EXECUTADO: TECNOCITRUS - SUCOS CONCENTRADOS LTDA + 02. A) 
01 Caixa d’água com capacidade para aproximadamente 60.000 litros, cilíndrica, em bom estado, 

sem marca aparente. Avaliado em 20/11/2019 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Valor 

mínimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). B) 01 reservatório metálico, cilíndrico, 
em bom estado, com capacidade para aproximadamente 30.000 litros. Avaliado em 20/11/2019 em 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
Total avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil 



reais). Depositário: Nivaldo Primo, Rodovia SP 332, KM – 183,5, s/n, Visconde de Indaiatuba, 

Conchal – SP.  
 

LOTE 14: N° PROCESSO: 0010182-35.2018.5.15.0046 – EXEQUENTE: SINDICATO 

TRABS INDS DO VESTUARIO DE LIMEIRA E REGIAO; EXECUTADO: MAYSA CALEFFI 
SILVESTRIN – ME E OUTROS.  Uma máquina vira corte, kEHL 1002, 220 v, em bom estado. 

Avaliada em 22/08/2019 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 
(quinze mil reais). Depositário: José Antonio Caleffi, R. 04, 129, Jd. Santa Maria Goretti, Conchal.  

 
LOTE 15: Nº PROCESSO: 0011015-53.2018.5.15.0046 - EXEQUENTE: MONIQUE 

GABRIELA PIQUENO; EXECUTADO: INDIVIDUAL PACKING LTDA – EPP + 02. 01 

Envazadora automática de sachê, marca Xingyuan, modelo XY – C8OK, número de série K050/201. 
Avaliado em 11/10/2019 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 10.000,00 (dez 

mil reais). Depositário: Ricardo Nicolov Beber, Rua Agostinha Pauli e Silva, 164  
Centro – Santo Antônio de Posse – SP. 
 

LOTE 16: N° PROCESSO: 0010433-53.2018.5.15.0046 – EXEQUENTE HELDER FELIPE 
LONGO FAXINA; EXECUTADO: JOAO PEDRO HEPFNER – ME E OUTROS. A) 01 coladeira de 

borda horizontal 4100, marca Minelli. Avaliada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor mínimo: 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). B) 01 máquina Tupia de mesa, marca Ruas. 

Avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais).  Total avaliado 
em 10/10/2019 em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Valor mínimo: R$ 3.500,00 (três mil e 

quinhentos reais). Depositário: João Pedro Hepfner, Rua João Buzo, nº 248, Jardim Nova Olinda, 

Araras – SP. 
 

LOTE 17: N° PROCESSO: 0010065-15.2016.5.15.0046 – EXEQUENTE: LEANDRO JOSE 
PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS; EXECUTADO: BORGATO BARROS COMERCIO DE 

BRINDES LTDA – ME E OUTROS. 1) Uma guilhotina gráfica marca Fundimad, de porte médio, 

manual, série 428, registro n° 5285. Avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Valor 
mínimo: R$ 2.250,00 (dois mil e duzentos e cinquenta reais). 2) Uma mesa de estampa de 

tecido térmica marca AKA – RXT 8000, com 2 braços de potência 8000 watts, tensão 220, trifásica, 
corrente 2 amperes. Avaliado em R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). Valor mínimo: R$ 

3.400,00 (três mil e quatrocentos reais). Total Avaliado em 21/08/2018 em R$ 11.300,00 (onze 

mil e trezentos reais). Valor mínimo: R$ 5.650,00 (cinco mil e seiscentos e cinquenta reais). 
Depositário: Murilo Borgato Barros.  

 

 


