
         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 09/09/2019 a 18/09/2019. 

1 - No dia 18/09/2019, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 
de Jundiaí/SP, localizada na Rua da Padroeira, 499, (4ª Vara do Trabalho), Centro, Jundiaí/SP 

CEP 13.201-026, 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 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 09/12/2019.  

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. 
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 
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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 Jundiaí - SP. 

CONDIÇÕES GERAIS: 

DA ADJUDICAÇÃO – Poderá o exequente também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em 
igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 

892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 
adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os 

referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo 
Juiz(a) no momento da alienação, considerando as condições e peculiaridades dos bens 

alienados. 

- A partir da publicação deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 
este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira.  

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou 
alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 

apresentar até a data e hora designadas para a praça, a guia comprobatória do referido 

pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, 
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) 

executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários 
advocatícios e a pagar a integralidade dos honorários do Sr. Adílio Gregório Pereira, no valor de 

2,5% (dois e meio por cento) do valor da avaliação. 
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), em 

caráter "AD CORPUS”, ou seja, medidas meramente enunciativas. Em nenhuma hipótese a 

arrematação abrangerá bens móveis que se encontram no interior e nas dependências do imóvel.   
A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no 

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

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 



apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 

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

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

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

Civil. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos a 

impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os 
relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, 

sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que a 

arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, 
inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do 

artigo 130, parágrafo único, do CTN).  
DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 

tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 

motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário.  

Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o 
recebimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, 

presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao Exequente. 
PECULIARIDADES: Os produtos de venda e/ou armazenagem controlados (ex. Combustível, 

Inflamáveis, remédio, produtos bélicos e etc), o arrematante deverá obedecer às regras impostas 

pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e arrematar. 
IMPORTANTE: 

a) A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações / intimações pessoais dos 
respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior. 

b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto.  

Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das 
informações apresentadas até a assinatura do auto. 

BENS DISPONÍVEIS: 4ª VARA DO TRABALHO DE JUNDIAÍ – SP. 

c) As fotos do site www.galeriapereira.com.br são meramente exemplificativas. 

 

 
LOTE 01: Nº PROCESSO: 0084900-30.2007.5.15.0097 – EXEQUENTE: AUCINEI LOPES 

DOS SANTOS + 02; EXECUTADO: SOCIEDADE ESPORTIVA CAXAMBU. A) Um terreno, 
com a área de 9.266,60 metros quadrados, destacado do quinhão nº 109, da divisão do 

imóvel Sítio Caxambú, bairro do Caxambú, nesta cidade e comarca de Jundiaí, que assim se 
descreve: começam em um marco cravado na margem da Avenida Humberto Cereser, na 

margem direita do Ribeirão Ponte Alta; daí segue pela Avenida Humberto Cereser na distância de 

87,74 metros, em dois segmentos, um com 84,93 metros e outro com 2,81 metros, até encontrar 
a Estrada Roseira; daí viram um pouco à esquerda e segue na distância de 16,00 metros pela 

Estrada Roseira, até um marco, viram um pouco à esquerda e seguem na distância de 125,00 
metros, confrontando com Luiz Leonardi, até encontrarem a divisa de José Novela Filho, onde 

existe outro marco; daí viram à esquerda e segue confrontando com José Novela Filho, por uma 

cerca ali existente, na distância de 72,00 metros até o Ribeirão Ponte Alta; daí viram novamente 
à esquerda e sobem pelo dito ribeirão, até encontrarem o ponto de partida, na distância de 86,54 

metros. Contribuinte: 60.042.017 (em maior área). Imóvel matriculado sob nº 66.050 do 1º RGI 
de Jundiaí – SP. ÔNUS: Conforme AV.04/66.050 consta PENHORA no processo nº 0001280-

84.2011.5.15.0096 pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. Avaliado em 13/04/2018 em R$ 
4.633.300,00 (quatro milhões,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

seiscentos e trinta e três mil e trezentos reais). Valor mínimo: R$ 2.316.650,00 (dois 

milhões, trezentos e dezesseis mil e seiscentos e cinquenta reais).  
B) Um terreno denominado como GLEBA Nº 01, destacados da gleba nº 09, com a área de 

7.067,00 metros quadrados, em Jundiaí, que assim se descreve: começa na Estrada quem 
vem a Jundiaí, medindo pela frente da estrada 50,00 metros; daí deixa a estrada e segue à 
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esquerda, em ângulo reto confrontando com a gleba nº 02 de Antenor Leonardi, até sair num 

pequeno córrego; daí deixa à esquerda, acompanhando o referido córrego acima na distância de 
56,00 metros; e daí segue a estrada confrontando com o Club, medindo 94,00 metros; daí segue 

à esquerda em ângulo reto, medindo 9,00 metros e daí segue à direita em ângulo reto, mede 

32,00 metros, até sair na Estrada no marco, ponto de partida. Contribuinte: 60.042.017 (em 
maior área). Imóvel matriculado sob nº 66.051 do 1º RGI de Jundiaí – SP. Avaliado em 

13/04/2018 em R$ 3.533.500,00 (três milhões, quinhentos e trinta e três mil e quinhentos reais). 
Valor mínimo: R$ 1.766.750,00 (um milhão setecentos e sessenta e seis mil e 

setecentos e cinquenta reais). Total avaliado em R$ 8.166.800,00 (oito milhões, cento e 
sessenta e seis mil e oitocentos reais). Valor mínimo: R$ 4.083.400,00 (quatro milhões, 

oitenta e três mil e quatrocentos reais). Depositário: Sociedade Esportiva Caxambu.   

 
LOTE 02: N° PROCESSO: 0211000-64.2006.5.15.0097 - EXEQUENTE: RENATO 

APARECIDO DE OLIVEIRA + 09; EXECUTADO: MABAVI MATERIAIS BASICOS PARA 
CONSTRUCAO VINHEDO LTDA - EPP + 02. Um terreno de várzea, sem benfeitorias, 

destacado de maior porção, de um sítio sem denominação própria, encravado nas terras da 

Fazenda Capela, no município de Vinhedo, desta Comarca, contendo a área de 32.870,00 
ms2, dividindo integralmente com José Amstalden, com propriedade de Francisco Nicolau Von 

Zuben, João Degelo e Paulo Storani. Cadastro número 08.129.001. Imóvel matriculado sob n° 
26.071 do 1º RGI de Jundiaí - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/26.071 consta que o imóvel 

atualmente situa-se em base territorial pertencente à comarca de Vinhedo. 2) Conforme Certidão 
de Oficial de Justiça (Id. n. 64f201f), o imóvel trata-se de uma área de grande extensão com 

acesso pela Rua João Edueta, situando-se do lado direito de quem entra na Via pela Rodovia 

Miguel Melhardo Campos (na Prefeitura foi mencionado acesso também pela Rua João Degelo, 
que é continuação da Rua João Edueta, o que se justifica face à grande extensão do imóvel, que 

conta com 97,00m de testada principal, segundo os dados municipais). É possível à existência de 
área de preservação ambiental no imóvel (área de mananciais).  ÔNUS: 1) Conforme 

Av.02/26.071 consta PENHORA de parte ideal de 3/4 no processo n° 659.01.2004.5243-7 pela 2ª 

Vara da Comarca de Vinhedo - SP. 2) Conforme Av.04/26.071 consta PENHORA da parte ideal de 
3/4 no processo n° 00503-2007-021-15-00-9-ACE pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 3) 

Conforme Av.05/26.071 consta PENHORA da parte ideal de 3/4 no processo n° 00904-2007-021-
15-00-9 AEX-ACE pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 4) Conforme Av.06/26.071 consta 

PENHORA da parte ideal de 3/4 no processo n° 659.01-2004.4724-0 pela 2ª Vara Cível de 

Vinhedo - SP. 5) Conforme Av.07/26.071 consta PENHORA da parte ideal de 3/4 no processo n° 
0883/2008 pelo 2º Oficio Judicial de Vinhedo - SP. 6) Conforme Av.09/26.071 uma parte ideal 

correspondente a 3/4 foi ARRECADADA no processo n° 0001121-22.2006.8.26.0659 pela 2ª Vara 
do Foro de Vinhedo - SP. Avaliado em 01/12/2017 em R$ 1.250.000,00 (um milhão, duzentos e 

cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 875.000,00 (oitocentos e setenta e cinco mil 
reais).  

 

LOTE 03: N° PROCESSO: 0198500-68.2003.5.15.0097 – CANCELADO. 
 

LOTE 04: N° PROCESSO: 0216300-85.1998.5.15.0097 – EXEQUENTE: RODRIGO 
FERREIRA CARVALHO + 16; EXECUTADO: DAL SANTO S/A INDUSTRIA E COMERCIO  

+ 06. O apartamento sob número 102, localizado no 10° andar do edifício denominado 

“LEONETO CARLETTI”, situado a Rua Anchieta n° 175, nesta cidade, município e comarca 
de Jundiaí - SP, contendo a área útil e privativa de 187,00ms2, área comum de 

75,8536ms2, totalizando a área construída de 262,853ms2, fração ideal de 37,414285ms2 
equivalentes a 3,5714285% no terreno e demais coisas de uso comum do condomínio, cabendo-

lhe ainda o direito ao uso de duas vagas indeterminadas, localizadas nos dois sub-solos do 
edifício. Contribuinte n°s: 01.020.001-6 / 002-4/ 003-2 / 004-1/ 044-0 e 047-4. Imóvel 

matriculado sob n° 41.821 do 1º RGI de Jundiaí - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/41.821 consta que 

o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n° 01.020.070-9. 2) Conforme Auto de 
Reavaliação, o imóvel está localizado na Vila Boaventura. 3) Conforme Certidão de Oficial de 

Justiça, o imóvel trata-se de apartamento de alto padrão, situado em região valorizada da cidade. 
ÔNUS: 1) Conforme Av.06/41.821 consta PENHORA da parte ideal de 50% no processo n° 00341-

1999-097-15-00-6 pela 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 2) Conforme Av.07/41.821 consta 



PENHORA da parte ideal 10% no processo n° 583.00.2005.209469-5/000000-000 pela 11ª Vara 

Cível Central de São Paulo - SP. 3) Conforme Av.08/41.821 consta PENHORA da parte ideal de 
50% no processo n° 309.01.1996.018250-8/000000-00 pela 2ª Vara Cível de Jundiaí - SP. 4) 

Conforme Av.09/41.821 consta PENHORA de 50% do imóvel no processo n° 0143400-

98.5.15.0002 pela 1ª Vara Trabalho de Jundiaí - SP. 5) Conforme Av.11/41.821 consta PENHORA 
no processo n° 01715-1995-97-15-00-6 pela 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 6) Conforme 

Av.12/41.821 consta PENHORA da parte ideal de 10% no processo n° 1164.00-
55.2000.5.15.0002 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 7) Conforme Av.14/41.821 consta 

PENHORA da parte ideal de 1/10 no processo n° 309.01.2002.034484-0/000000-000 pela 2ª Vara 
Cível de Jundiaí - SP. 8) Conforme Av.16/41.821 consta PENHORA da parte ideal de 50% no 

processo n° 35200-35.2000 pela 3ª Vara do Trabalho de Jundiaí-SP. 9) Conforme Av.17/41.821 

consta PENHORA da parte ideal de 50% no processo n° 144700-07.1998 pela 3ª Vara do 
Trabalho de Jundiaí - SP. 10) Conforme Av.18/41.821 consta PENHORA da parte ideal de 50% no 

processo n° 0220600271998 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 11) Conforme 
Av.19/41.821 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 311006219995150002 pela 

1ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. Avaliado em 26/03/2018 em R$ 790.000,00 (setecentos e 

noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 671.500,00 (seiscentos e setenta e um mil e 
quinhentos reais).  

 
LOTE 05: Nº PROCESSO: 0001036-50.2014.5.15.0097 – EXEQUENTE: MARCIO 

PASCHOAL FRANCISCO PIRES +01; EXECUTADO: PLASTLACRE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PLASTICOS LTDA – EPP + 02. Parte ideal de 1,15% correspondente a 

2.368,40m2 do imóvel objeto da matrícula 13.193, que assim se descreve: Um terreno 

destacado do Sítio Monte Alegre, no Sítio Corrupira ou Engordador, designado pelo nº78, neste 
município, 1ª circunscrição imobiliária, com a área de 205.000,00, contendo 3 ranchos de pau a 

pique e uma cerca de arame, dividindo-se pelo modo seguinte: saindo do marco 112, colocado à 
direita do córrego que vem da estação de Corrupira, segue com rumo de 43º22’E, numa extensão 

de 634,62 metros, até o marco 110; daqui, com o rumo de 46º38’NE, até o marco 91, com 

324,00 metros, tomando aqui o rumo 43º 22’ NO, e achando em 643,10 metros o marco 92, 
também à margem direita do referido córrego, subindo o mesmo córrego até o ponto de saída, 

sendo seus confrontantes ao norte, o lote nº 82; a estes com sucessores de Francisco de Queiroz 
Telles; ao sul com o lote nº 76; à oeste com o lote nº 79. Cadastro no INCRA em área maior 

nº633.054.003.867; área total: 80,4; área explorada: 66,1; área explorável: 73,2; módulo: 10,2; 

nº módulos: 7,15; e fração mínima de parcelamento: 10,2. Imóvel matriculado sob nº 13.193 do 
1º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) O imóvel supra admite cômoda divisão, entretanto, não houve a 

individualização da parte ideal dos atuais proprietários correspondente a 2.368,40m2 ou 
1,15530% do imóvel. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, referida parte ideal está 

devidamente delimitada, estando localizada, dentro do condomínio, na Rua Sete, nº 131. 
Dentro desta parte ideal há benfeitorias: casa, piscina, etc., possuindo uma área construída em 

torno de 300,00m2à 400,00m2, que não tem registro pelo fato de o condomínio não ser 

regularizado, estando o condomínio localizado na Av. Nicola Acieri, 750, Bairro Corrupira, 
Jundiaí – SP.  ÔNUS: Conforme AV.211/13.193 consta PENHORA de 1,15531% do imóvel no 

processo nº 00101804820155150021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. Não foi possível a 
apuração de possíveis débitos condominiais. Avaliado em18/08/2016 em R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais). Valor mínimo: R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). 

Depositário: Célia Maria Falbo Cardoso. 
 

LOTE 06: Nº PROCESSO: 0005900-49.2005.5.15.0097 - EXEQUENTE: ELSIO RICARDO 
DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: CORPORATE SEGURITY SEGURANCA E 

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA - ME + 08. Apartamento abrangendo todo o 10º andar 
do Edifício Stella Maris, situado à Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, nº 854, nesta 

cidade, Município e Comarca de Guarujá, correspondendo-lhe a fração ideal de 41,20658 

milésimos do terreno. Imóvel matriculado sob nº 57.423 do RGI de Guarujá - SP. OBS: 1) 
Conforme Av.01/57.423, consta que a parte do terreno onde se assenta o Edifício Stella Maris, 

localiza-se em faixa de Marinha. 2) Conforme Av.02/57.423 consta que o imóvel está cadastrado 
na Prefeitura Municipal local nº 0-0013-005-011. 3) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel 

encontra-se desocupado, utilizado eventualmente para veraneio e não possui vagas de garagem. 



O imóvel é bastante antigo e necessita de reformas. Imóvel localizado na Av. Marechal 

Deodoro da Fonseca, n. 854, apto. 10, Pitangueiras, Guarujá - SP. 4) Conforme Certidão 
de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Guarujá – SP, em 16/07/2019, o imóvel 

possui área de terreno de 42,43m2 e área edificada de 251,75m2. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.05/57.423 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 
011.08.119860-2 pela 3ª Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros, na Comarca de São Paulo - 

SP. 2) Conforme Av.06/57.423 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo nº 0007149-
83.2009.814.00006 pela 2ª Vara Cível de Ananindeua - PA. 3) Conforme Av.08/57.423 consta 

PENHORA da parte ideal de 1/3 no processo nº 011.08.119860-2 pelo 3º Ofício Cível do Foro 
Regional XI (Pinheiros) de São Paulo - SP. 4) Conforme Av.09/57.423 consta PENHORA da parte 

ideal de 1/3 no processo nº 011.09.118931-5 pela 5ª Vara Cível do Foro Regional XI – Pinheiros, 

comarca de São Paulo - SP. 5) Conforme Av.10/57.423 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS do 
patrimônio pertencente ao executado. 6) Conforme Av.11/57.423 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo 00007323220105020007 pela 7ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. 7) 
Conforme documento juntado aos autos sob ID. n. 7a26c21, consta DÉBITOS CONDOMINIAIS no 

valor de R$ 23.011,39, calculados até 01/2019. 8) Conforme pesquisa realizada no site da 

Prefeitura Municipal de Guarujá – SP, em 16/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor 
de R$ 13.504,65. Avaliado em 24/01/2019 em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor 

mínimo: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).  
 

LOTE 07: Nº PROCESSO: 0026800-48.2008.5.15.0097 – CANCELADO. 
 

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0118100-14.1996.5.15.0097 - EXEQUENTE: LUIZ FERREIRA 

GANDRA E OUTROS; EXECUTADO: AJAX CONSTR COM DE MAT PARA CONSTR ITUPEVA 
LTDA + 05. Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o número 25 (vinte e cinco), do 

desmembramento sem denominação especial, constituído do remanescente 02, da área 
designada B, desmembrada de uma área de terras remanescente 01, situado nesta cidade e 

comarca de Várzea Paulista, Estado de São Paulo, com a área de 259,92 m² (duzentos e 

cinquenta e nove metros quadrados e noventa e dois decímetros quadrados), medindo 10,02m 
(dez metros e dois centímetros) em curva, com raio de 143,00m (cento e quarenta e três metros) 

de frente para a Rua Barretos; 26,07 m (vinte e seis metros e sete centímetros) do lado direito, 
onde confronta com os lotes 23 (vinte e três), 24 (vinte e quatro), e parte do lote 22 (vinte e 

dois); 25,81 m (vinte e cinco metros e oitenta e um centímetros) do lado esquerdo, onde 

confronta com o lote 26 (vinte e seis); e, 10,04 m(dez metros e quatro centímetros) nos fundos, 
onde confronta com o lote 19 (dezenove). Cadastro municipal: 40.277.026. Imóvel matriculado 

sob nº 2.584 do RGI de Várzea Paulista - SP. OBS: 1) Conforme Av.01/2.584 consta que a 
denominação correta da Rua Barretos, mencionada na descrição supra, é AVENIDA BARRETOS. 

2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está localizado na Av. Barretos, 881, na 
cidade de Várzea Paulista e inscrito na Prefeitura de Várzea Paulista sob o nº 40.227.026. Trata-

se de residência popular com 259 m² de área construída, em bom estado de conservação. 

Avaliado em 23/10/2018 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).  

LOTE 09: Nº PROCESSO: 0066100-03.1997.5.15.0097 – EXEQUENTE: CLAUDIO 

ROBERTO DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: V C R COMERCIAL DE CARNES LTDA – 
ME + 02. Um terreno situado no Bairro dos Farias, do município de Araçoiaba da Serra, desta 

Comarca, perímetro urbano, com frente para a Rodovia São Paulo-Paraná, no seu lado 
direito, tendo acesso por uma faixa de terreno de propriedade de José Rubens Bismara, tendo as 

seguintes medidas e confrontações: na frente, onde mede 40,00 metros, com a faixa de terreno 

citada; pelo lado direito, onde mede 87,50 metros com propriedade de Esmir Vaz Prado; e no 
lado esquerdo, onde mede 89,00 metros com propriedade também de Esmir Vaz Prado; e nos 

fundos onde mede 40,00 metros, com propriedade da firma Agropecuária Lutfalla S/A.; perfaz a 
área de 3.535,00 metros quadrados; o citado terreno está localizado a 271,10 metros de 

distância da divisa da propriedade da firma Agropecuária Lutfalla S/A., no seu lado direito. Imóvel 

matriculado sob nº 11.454 do 2º RGI de Sorocaba – SP. OBS: 1) Conforme AV.03/11.454 consta 
que a faixa de terreno em frente a propriedade de José Rubens Bismara, situado no Bairro dos 

Farias, em Araçoiaba da Serra, da comarca de Sorocaba, paralela à Rodovia São Paulo-Paraná 
atualmente denomina-se Rua Professor Toledo. 2) Conforme AV.04/11.454 consta que foi 



edificado um prédio que recebeu o nº 1.426, com frente para a Rua Professor Toledo, em 

Araçoiaba da Serra. 3) Conforme AV.05/11.454 consta que o imóvel está cadastrado na 
Prefeitura de Araçoiaba da Serra -SP sob nº 000130. 4) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, o 

imóvel trata-se de uma edificação térrea, com cerca de 40 metros de área construída. 5) 

Conforme Ficha Cadastral, emitida no site da Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra, em 
17/12/2018, o imóvel possui uma área construída averbada de 118,29 metros quadrados. ÔNUS: 

Conforme AV.07/11.455 consta PENHORA de 25% no processo 0001946-75.2013.5.15.0109 pela 
3ª Vara do Trabalho de Sorocaba-SP. Avaliado em 01/10/2013 em R$ 300.000,00 (trezentos mil 

reais). Valor mínimo: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Depositário: Tania 
Antunes Grotti.  

LOTE 10: Nº PROCESSO: 0170500-19.2007.5.15.0097 – EXEQUENTE: LUCIANA KLAI 

FABRI ALMEIDA; EXECUTADO: CENTRO AUTOMOTIVO XV DE NOVEMBRO COMERCIO E 
SERVICOS AUTOMOTORES LTDA - ME + 02. Um terreno urbano, com 346,00m2, 

constituída da área 96, da planta particular dos proprietários, situado em Campo Limpo 
Paulista, nesta comarca, medindo 9,00m, de frente para a Rua Julio Prestes, por 37,00m do 

lado direito entrando e 40,00m do lado esquerdo, tendo nos fundos 9,50m de largura, 

confrontando, com a área nº 95, com a área nº 97 e Manoel Tavares da Silva, respectivamente. 
Imóvel matriculado sob nº 3.300 do 2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme AV.04/3.300 o 

imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 01.073.003.001. 2) Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, há benfeitorias no imóvel, constando na ficha cadastral da 

Prefeitura uma área construída de 283m², sendo que possui pequenas divisões, a saber um 
salão com medida de 5x4, uma casa de 4 cômodos, uma de 3 cômodos e uma de 2 cômodos. 

Está situado na Rua Julio Prestes, 94/96, Vila São Paulo, Campo Limpo Paulista -SP. 

ÔNUS: Conforme AV.16/3.300 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
1144220105150002 pelo Portal do Extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

Avaliado em 26/01/2015 em R$ 390.300,00 (trezentos e noventa mil e trezentos reais). Valor 
mínimo: R$ 390.300,00 (trezentos e noventa mil e trezentos reais). Depositário: Samuel 

Antonio de Sousa.  

 
LOTE 11: Nº PROCESSO: 0096400-11.1998.5.15.0097 – EXEQUENTE: MARIA VALMIRA 

FERREIRA DOS SANTOS; EXECUTADO: PALLUS PRODUTOS SERVICOS E SISTEMAS DE 
LIMPEZA LTDA – ME + 02.  Lote de terreno sob nº 270, do loteamento denominado 

“CHAMPS PRIVÉS”, situado no Bairro da Campininha ou Pau Arcado, zona urbana do 

Município de Campo Limpo Paulista e 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Jundiaí, com 
área de 1.050,00m2, que mede 21,00m de frente para a Rua do PAU ARCADO; 21,00m de 

fundo para o Hobby Esportes Clube de São Paulo; 50,00m de lateral esquerda para o lote 271, e 
50m da lateral direita para o lote 269. Imóvel matriculado sob nº 46.554 do 2º RGI de Jundiaí – 

SP. OBS: 1) Conforme AV.07/46.554 o imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal sob 
nº 02.303.314. 2) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, o número correto do cadastro municipal 

é 02.303.314.001, e o imóvel trata-se de terreno sem benfeitorias.  ÔNUS: 1) Conforme 

R.05/46.554 há RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO em favor de Luis Carlos Pires Santos e Sueli 
Pinto Pires Santos. 2) Conforme Av.06/46.554, o imóvel ficou gravado com cláusula de 

incomunicabilidade e impenhorabilidade. 3) Conforme despacho nos autos, fls. 328, foi declarado 
a nulidade das cláusulas – R.5 e Av.6 -, eis que esses registros foram tornados sem efeitos 

porque realizados em fraude à execução. Avaliado em 16/09/2013 em R$ 40.000,00 (quarenta 

mil reais). Valor mínimo: R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). Depositário: 
Luis Carlos Pires dos Santos. 

 
LOTE 12: Nº PROCESSO: 0000318-58.2011.5.15.0097 – EXEQUENTE: MICHEL 

RICARDO ANFRA + 04; EXECUTADO: MVR CAR MULTIMARCAS – COMERCIO DE 
VEICULOS LTDA – ME + 11. A) UM PRÉDIO RESIDENCIAL, sob nº 412 da Rua Lima, 

nesta cidade e comarca de Jundiaí, com respectivo terreno medindo 10,00m de frente para a 

Rua Lima, por 30,00m da frente aos fundos, dividindo de um lado com o quinhão da Ortelina de 
Lima Folgosi e sua mulher; de outro lado com o quinhão de Clementina Marques de Lima Girotto 

e, pelos fundos com os contratantes e José Marques de Lima. Cadastro PM nº 09.031.067-4. 
Imóvel matriculado sob nº 60.748 do 2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme AV.8/60.748 o 

imóvel encontra-se RECADASTRADO na Prefeitura de Jundiaí sob nº 09.031.025-9. 2) Conforme 



auto de penhora e certidão da prefeitura municipal, o número correto do cadastro municipal é 

09.031.0025. 3) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel possui área de terreno de 
300,00m² e área construída de 165,00m²,localizado na Rua Lima, 412, Vila Joana, Jundiaí 

– SP. ÔNUS: 1) Conforme AV.09/60.748 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

sob nº 309.01.2011.000984-5/0000000-000 pelo 4º Ofício Cível de Jundiaí – SP. 2) Conforme 
AV.10/60.748 consta PENHORA no processo nº 101/2011 pelo 4º Ofício Cível de Jundiaí - SP. 3) 

Conforme AV.11/60.748 consta PENHORA no processo nº 0003644-77.2012.8.26.0309 pela 4ª 
Vara Cível de Jundiaí - SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 

Jundiaí – SP, em 16/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 563,35. Avaliado 
em 03/08/2016 em R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). Valor mínimo: R$ 357.000,00 

(trezentos e cinquenta e sete mil reais).  

B) Um terreno sem benfeitorias, desmembrado de maior porção, da Gleba B-1, situado à Rua 
Lúcia B. Passarin, no bairro da Ponte de São João, nesta cidade de Jundiaí, medindo 11,50 

metros de frente para a referida via pública, por 25,60 metros da frente aos fundos, de um lado, 
onde divide com Adelino Capovilla, de outro lado, mede 20,10 metros, dividindo com os 

outorgantes e nos fundos onde mede 10,00 metros, confronta com os outorgantes ou seus 

sucessores. Cadastro n° 08.028.008-4. Imóvel matriculado sob nº 27.362 do 1º RGI de Jundiaí – 
SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o número correto do cadastro municipal do imóvel é 

08.028.0008. O imóvel possui área de terreno de 228,00 m² e área construída de 171,00 
m²,  e está localizado na Rua Lucia B. Passarin, 100, Jd. Vila Rica, lote 16, Jundiaí-SP. 

ÔNUS: 1) Conforme Av.04/27.362 consta  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no 
processo n° 309.01.2011.000984-5/000000-000 pelo  4ª Vara  Cível de Jundiaí - SP. 2) Conforme 

Av.05/27.362 consta PENHORA no processo n° 101.2011 pela 4° Oficio Cível de Jundiaí - SP. 3) 

Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí – SP,  em 16/07/2019, 
constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 4.343,06. Avaliado em 03/08/2016 em R$ 

495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 346.500,00 
(trezentos e quarenta e seis mil e quinhentos reais).  

C) UMA CASA sob nº 103, da Rua Lucia B. Passarin, nesta cidade e comarca de Jundiaí, 

com seu respectivo terreno, medindo 10,00 metros de frente para a referida via pública, por 
58,50 metros da frente aos fundos, dividindo-se de um lado com propriedade remanescente de 

Fernando Furlan; de outro lado com propriedade de Santa Furlan Ceccato e, pelos fundos com 
Américo Codarin. Contribuinte: 07.083.151-1. Imóvel matriculado sob nº 43.280 do 1º RGI de 

Jundiaí – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel possui área de terreno de 

585,00m² e área construída de 284,00m². Ano da construção em 1978. 2) Conforme Auto 
de Avaliação, o número do cadastro municipal é 07.083.0151. ÔNUS: 1) Conforme Av.08/43.280 

consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n° 309.01.2011.000984-5/000000-000 
pela 4ª Vara Cível de Jundiaí - SP. 2) Conforme Av.09/43.280 consta PENHORA no processo n° 

101.2011 pelo 4° Oficio Cível de Jundiaí - SP. 3) Conforme Av.11/43.280 consta PENHORA de 
parte ideal de 50% no processo n° 0020388842011 pelo Juizado Especial Cível de Jundiaí - SP. 4) 

Conforme Av.12/43.280 consta PENHORA no processo n° 0035206412011 pelo Juizado Especial 

Cível de Jundiaí - SP. 5) Conforme Av.13/43.280 consta PENHORA no processo n° 0000689-
73.2012 pelo Juizado Especial Cível de Jundiaí  - SP. 6) Conforme Av.14/43.280 consta PENHORA 

no processo n° 00373360420118260309 pelo Juizado Especial Cível de Jundiaí - SP. 7) Conforme 
Av.15/43.280 consta PENHORA no processo n° 0042023-24.2018260309 pelo Juizado Especial 

Cível de Jundiaí - SP. 8) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Jundiaí – 

SP, em 16/07/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 8.274,56. Avaliado em 
03/08/2016 em R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 441.000,00 

(quatrocentos e quarenta e um mil reais). Depositário: Nelma Luiza Dias de Faria.   

 
LOTE 13: N° PROCESSO: 0130800-56.1995.5.15.0097 – EXEQUENTE: JOSE FERREIRA 

DA SILVA; EXECUTADO: TRANK EMPRESA DE SEGURANÇA S/C LTDA - ME + 02. A) 
Lote de terreno sob nº “20” da quadra ”W” do loteamento denominado CLUBE DE CAMPO 

TERRAS DE SANTA BÁRBARA, localizada no bairro do Rio Pequeno, município e comarca de 

Iguape - SP, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Maria Socorro Alves Cardoso, 
idêntica medida nos fundos, onde divide com a Rua Alice Dias de Azevedo; por 30,00 metros da 

frente aos fundos em ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da referida rua olha 
para o imóvel, com o lote nº 21, e do lado esquerdo no mesmo sentido com o lote nº19, 



encerrando uma área de 300,00 metros quadrados. Imóvel matriculado sob nº 150.246 do 

RGI de Iguape - SP. OBS: 1) Conforme Av.01/150.246 consta que o imóvel está cadastro na 
Prefeitura Municipal de Iguape sob nº 15.0192.0020. ÔNUS: 1) Conforme Av.50/150.246 consta 

PENHORA no processo nº 0051000-95.1995.5.15.0026 pela 1ª Vara do Trabalho da Comarca de 

Presidente Prudente – SP. 2) Conforme Av.51/150.246 consta PENHORA no processo nº 
0354200-28.1995.5.15.0029 pela Central de Mandados da Comarca de Jaboticabal - SP. 3) 

Conforme Av.52/150.246 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
01199006519965150004. 4) Conforme Av.53/150.246 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 

processo nº 002178007619955150006. 5) Conforme Av.54/150.246 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 02402005919955150079. 6) Conforme Av.55/150.246 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 01308005619955150097. Avaliado em 30/05/2018 

em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  
B) Lote de terreno sob nº “21” da quadra “W” do loteamento denominado CLUBE DE 

CAMPO TERRAS DE SANTA BÁRBARA, localizada no Bairro do Rio Pequeno, município e 
comarca de Iguape - SP, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Maria do Socorro Alves 

Cardoso, idêntica medida nos fundos, onde divide com a Rua Alice Dias Azevedo; por 30,00 

metros da frente aos fundos em ambos os lados, confrontando do lado direito de quem da 
referida rua olha o imóvel, com o lote nº 22, e do lado esquerdo no mesmo sentido com o lote 

nº20, encerrando uma área de 300,00 metros quadrados. Imóvel matriculado sob o nº 
150.247 do RGI de Iguape - SP. OBS: 1) Conforme AV.01/150.247 consta que o imóvel está 

cadastrado na Prefeitura Municipal de Iguape sob nº 15.0192.0021. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.26/150.247 consta PENHORA no processo nº 01574.1996.491.02.00-0 pela Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de São Paulo - SP. 2) Conforme Av.49/150.247 consta PENHORA no 

processo nº 0051000-95.5.15.0026 pela 1ª Vara do Trabalho da Comarca de Presidente Prudente 
– SP. 3) Conforme Av.50/150.247 consta PENHORA no processo nº 0354200-28.1995.5.15.0029 

pela Central de Mandados da Comarca De Jaboticabal - SP. 4) Conforme Av.51/150.247 consta 
INDISNIBILIDADE DE BENS no processo nº 01199006519965150004. 5)  Conforme 

Av.52/150.247 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00217800761995150006. 6) 

Conforme Av.53/50.247 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
024200591955150079. 7) Conforme Av.54/50.247 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 

processo n° 01308005619955150097. Avaliado em 30/05/2018 em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
Valor mínimo: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Depositário: Silvio Cesar Faria.  

 

LOTE 14: Nº PROCESSO: 0000110-13.2010.5.15.0161 - EXEQUENTE: RAFAEL DE 
SOUZA CAMPOS; EXECUTADO: PROPOWER ENERGY DO BRASIL S/A + 02. A) Uma 

fração do lote rural número trezentos e oitenta e cinco (385), da 1ª secção pardo, com a 
área de trinta mil metros quadrados (30.000 m2), situado no lugar denominado Linha 

Planalto, distrito de Pinheirinho, Município de Palmitinho RS, com as seguintes 
confrontações, ao NORTE, por um caminho com o lote rural nº 362, e por linha seca com o lote 

rural nº 390 e pelo Lajeado Azul com o lote rural 389, ao SUL: por linha seca com o lote 384, ao 

LESTE: por linha seca com o lote rural nº 390 e pelo Lajeado Azul com o lote rural nº 389, ao 
OESTE: por um caminho com os lotes rurais nº 362 e 391. O imóvel acha-se cadastrado no 

INCRA sob n° 868.124.004.111-8, área total, 15,3 MF: 20; n° de módulos fiscais: 0,69, fração 
mínima de parcelamento 3,0 hectares. Imóvel matriculado sob n° 1.748 do RGI de Palmitinho -

RS. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação consta o imóvel situado na  Linha Planalto, 

Interior, Pinheirinho do  Vale - RS. ÔNUS: 1) Conforme R.05/1.748 consta ARRESTO no 
processo nº 0000438-06.2011.5.04.0551 pela Justiça do Trabalho da 4ª Região de Frederico 

Westphalen - RS. 2) Conforme AV.06/1.748 consta ARROLAMENTO FISCAL DE BENS no processo 
administrativo nº 19311.720363/2012-21 pela Receita Federal em Jundiaí. 3) Conforme 

R.07/1.748 consta PENHORA no processo nº 298-98.2013.5.04.0551 pela Justiça do Trabalho da 
4ª Região de Frederico Westphalen - RS. 4) Conforme AV.08/1.748 consta PENHORA no processo 

nº 0020743-98.2017.5.04.0551 pela Vara do Trabalho da 4ª Região de Frederico Westphalen - 

RS. Avaliado em 10/10/2017 em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
30.000,00 (trinta mil reais).  

B) Uma parte ideal de 4.660,00m2 do lote rural nº 391, da 1ª secção Pardo, sem 
benfeitorias, com a área de 153.000m2, situado no lugar denominado “Linha Planalto”, 

distrito de Pinheirinho, neste município de Palmitinho, confrontando ao NORTE, por linha 



seca com o lote rural nº. 392, da 1ª secção Pardo e por um caminho com os lotes rurais nºs. 24 e 

25, da 3ª. secção Pardo; ao SUL, por um caminho com o lote rural nº. 390 e por linhas secas, 
com os lotes rurais nºs. 362 e 394, da 1ª secção Pardo; a LESTE, por um caminho com os lotes 

rurais nºs. 24 e 25, da 3ª.  secção Pardo e com o lote rural nºs. 390 e 385, da 1ª secção Pardo; 

e, a OESTE, por linhas secas com os lotes rurais nºs. 362, 394 e 392, da 1ª secção Pardo. 
Cadastro no Incra n° 868.124.013.943 – Área total: 7,6ha, módulo: 30,00 - n° de módulos 0,19 e 

FMP= 3,00 e n° 868.124.009.199- módulo: 20,00 - n° de módulos: 0,22 - área total: 7,6 e FMP: 
3,00. Imóvel matriculado sob n° 287 do RGI de Palmitinho - RS. OBS: 1) Conforme Av.01/287 

consta que sobre o lote rural nº 391 da 1ª Secção Pardo, em Linha Planalto, Palmitinho - RS, foi 
construído uma casa de moradia, de madeira bruta, assoalhada e forrada, medindo 7x5 metros, 

coberta de telhas de barro cozido; um galpão de madeira, todo aberto, coberto de telhas de barro 

cozido, medindo 7x5 metros. 2) Conforme Av.03/287 consta que foi construído no lote rural supra 
uma casa de madeira bruta, para moradia, medindo 5,00x5,50 metros de lados, área de 27,50m2 

construída, coberta de telhas de barro cozido, sem forro, assoalhada, com portas e janelas de 
madeira. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel atualmente está sem 

benfeitorias. ÔNUS: 1) Conforme R.12/287 consta ARRESTO da parte ideal de 4.660,00m² no 

processo nº 0000438-06.2011.5.04.0551 pela Vara do Trabalho da 4ª Região de Frederico 
Westphalen - RS. 2) Conforme AV.13/287 consta ARROLAMENTO FISCAL DE BENS da parte ideal 

de 4.660,00m² no processo administrativo nº 19311.720363/2012-21 pela Receita Federal em 
Jundiaí. 3) Conforme Av.14/287 consta PENHORA da parte ideal de 4.660,00m² no processo nº 

0020743-98.2017.5.04.0551 pela Vara do Trabalho da 4ª Região de Frederico Westphalen - RS. 
Avaliado em 10/10/2017 em R$ 23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais).  Valor mínimo: 

R$ 11.750,00 (onze mil e setecentos e cinquenta reais). 

C) Lote rural número trezentos e sessenta e dois (362), da intersecção Pardo, situado na 
Linha Planalto, distrito de Pinheirinho, neste município, com a área de cento e vinte e três mil 

metros quadrados (123.000 m2), confrontando: ao NORTE, - pela sanga do Carreiro com o lote 
rural nº 394 e por linha seca, com o lote rural nº 391; ao SUL, por um caminho, com os lotes 

rurais nrs. 385 e 384 e por linha seca, com o lote rural nº 379; a LESTE, por linha seca, com lote 

rural 391 e por um caminho, com os lotes rurais nrs. 385 e 384; e a OESTE, - por linha seca, com 
o lote rural nº 363 e pela sanga do Carreiro, com o lote rural nº 394, com uma casa de alvenaria, 

medindo 10X9 metros, coberta por telhas de barro; um galpão de madeira, medindo 12X8 
metros, coberto de telhas de barro e, um chiqueiro de madeira, medindo 9X3 metros, coberto de 

zinco. Incra sob n° 868.124.004.111. Área total 15,3. Fracão min. Parcelamento 3,0. Módulo fiscal 

20,0.  N° de módulos: 0,69. Imóvel matriculado sob n° 1.531 do RGI de Palmitinho - RS. OBS: 1) 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que atualmente o imóvel não possui 

benfeitorias. 2) ÔNUS: 1) Conforme R.04/1.531 consta ARRESTO no processo nº 0000438-
06.2011.5.04.0551 pela Vara do Trabalho da 4ª Região de Frederico Westphalen - RS. 2) 

Conforme Av.04/1.531 consta ARROLAMENTO FISCAL DE BENS no processo administrativo 
19311.720363/2012-21 pela Receita Federal de Jundiaí. 3) Conforme AV.06/1531 consta 

PENHORA da parte ideal de 4.660,00m² no processo nº 0020743-98.2017.5.04.0551 pela Vara do 

Trabalho da 4ª Região de Frederico Westphalen - RS. Avaliado em 10/10/2017 em R$ 246.000,00 
(duzentos e quarenta e seis mil reais). Valor mínimo: R$ 123.000,00 (cento e vinte e três 

mil reais). Total Avaliado em R$ 329.500,00 (trezentos e vinte e nove mil e quinhentos reais). 
Valor mínimo: R$ 164.750,00 (cento e sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta 

reais).   

 
LOTE 15: Nº PROCESSO: 0000960-94.2012.5.15.0097 – EXEQUENTE: CLEMILTO 

LOURENCO DA SILVA E OUTROS; EXECUTADO: PEIXOTO LOPES TERRAPLANAGEM 
LTDA – ME E OUTROS. Lote 06 da quadra 31, do PARQUE DA FIGUEIRA, com 300ms2, 

medindo 10,00 metros de frente, igual dimensão nos fundos, por  30,00 metros de comprimento 
da frente aos fundos, em ambos os lados, confrontando da frente aos fundos, em ambos os 

lados, confrontando na frente com a rua 13, atual rua São Pedro do Turvo, nos fundos com o 

lote 51, do lado direito de quem olha da frente aos fundos com o lote 5, a do lado esquerdo com 
o lote 07. CC. nº 048.113.000, QT. 03116. Imóvel matriculado sob nº 48.447 do 3º RGI de 

Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Av.07/48.447 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal 
de Campinas sob n° 094.000.071 / 3443.13.16.0433.01001. 2) Conforme Auto de Avaliação de 

Imóvel, o imóvel trata-se de uma casa residencial, localizada na Rua São Pedro do Turvo, nº 



303, Parque da Figueira, Campinas – SP. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no 

site da Prefeitura Municipal de Campinas – SP, em 19/04/2018, o imóvel possui 140,00 m2de 
área construída, sendo o ano de construção 1994. ÔNUS: 1) Conforme AV.11/48.447 consta 

PENHORA de 50% no processo nº 0001531.59.2012.5.15.0002 pela 1ª Vara do Trabalho de 

Jundiaí – SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Campinas – SP, 
em 25/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 677,03. Avaliado em 

02/05/2016 em R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). 

 
LOTE 16:  Nº PROCESSO: 0056000-37.2007.5.15.0097 – EXEQUENTE: ARISTIDES 

ANTONIO DA CONCEICAO E OUTROS; EXECUTADO: SANITAS – TERCEIRIZACAO E 

SERVICOS – ME + 02. Parte ideal correspondente de 2.779,40m2 da matrícula nº 35.155 do 
2º RGI de Jundiaí – SP, que assim se descreve: Uma gleba de terras, rural, sem benfeitorias, 

designada pela letra “E”, situada no bairro de Ivoturucaia, neste município e comarca de 
Jundiaí, 2ª Circ. Imobiliária, com a área de 497.389,32m2, que assim se descreve: “começa no 

marco M-1, cravado junto a estrada municipal na confrontação com a gleba D; daí segue 

confrontando com a gleba D, numa distância de 93,00ms, até o marco M-2; daí deflete à 
esquerda e segue confrontando com a gleba C, numa distância de 56,25ms, até o marco M-3; daí 

deflete à direita e segue confrontando com a gleba C, numa distância de 62,50ms até o marco M-
4, cravado na margem de uma estrada particular; daí deflete à esquerda e segue confrontando 

com a estrada particular, numa distância de 12,70ms até o marco M-5; daí segue ainda 
confrontando com a referida estrada, numa distância de 48,00ms, até à estaca 03, daí segue 

sempre confrontando com a estrada particular até atingir o marco M-15, com os seguintes rumos 

e distancias: 50º49’NE – 68,00ms; 53º50’NE – 70,00ms; 55º50’NE – 35,00ms; 44º13’NE – 
43,00ms; 29º47’NE – 82,00ms; 41º27’NE – 43,00ms; 54º02’NE – 50,00ms; 63º40’NE – 84,50m; 

54º51’NE – 25,00ms; daí segue com rumo de 55º40’NE e distância de 12,50ms até o marco M-
16; daí deflete à direita e segue com rumo de 64º55’NE, numa distância de 29,85m até o marco 

M-17; daí segue com rumo de 60º58’NE numa distância de 27,80ms, até o marco M-18, cravado 

na margem da estrada particular, confrontando do marco M-15 até aqui com Santo Bianquini; daí 
segue confrontando com a estrada particular até atingir o marco M-22; numa distância de 

360,00m; daí abandona a referida estrada e segue por um a cerca sempre confrontando com a 
Fazenda Santa Isabel, passando pelos marcos M-23; M-24; M-25; M-26; M-27; M-28; M-29; M-

30; M-31; M-32; M-33; M-34; M-35; M-36, até atingir o marco M-37 com os seguintes rumos e 

distâncias: 08º57’NW – 69,50ms; 10º21’NE – 69,10mS; 09º53’ NE – 69,40ms; 16º41’NE – 
31,90ms; 07º59’NE – 58,00ms; 05º00’NE – 40,85ms; 21º11’NW – 21,35ms; 22º16’NW – 52,25m; 

65º15’NW – 33,65ms; 66º49’NW – 42,20ms; 60º38’NW – 44,20ms; 59º19’NW – 55,05ms; 
84º32’SW – 26,75ms; 84º51’SW – 29,30ms; 85º48’SW – 23,65ms; daí deflete à esquerda e 

segue com rumo de 52º58’SW e distância de 33,30m até o marco M-38; daí segue com rumo de 
50º28’SW e distância de 26,75ms até o marco M-39; daí deflete à direita com rumo de 46º28’SW 

e distância de 44,15m até o marco M-40, confrontando do marco M-37 até aqui com o Sindicato 

dos Trabalhadores na Industria de Fiação e Tecelagem de Jundiaí; daí segue por um pequeno 
córrego numa distância de 220,00ms, confrontando c/ Gastão Moraes da Silveira até atingir o 

marco M-41, cravado na beira do córrego; daí segue com rumo de 15º33’SW e distância de 
164,00ms., confrontando com a gleba A, de Gastão Moraes da Silveira até o marco M-42; daí 

segue por uma cerca, sempre confrontando com Marcelino Ezquerro Bueno, passando pelos 

marco M-43; M-44;M-45;M-46;M-47; M-48; M-49; M-50; M-51, até atingir o marco M-52, cravado 
junto a estrada municipal com os seguintes rumos e distancias: 16º01’SW – 28,00ms; 23º18’SW 

– 22,80ms; 29º13’ SW – 30,37ms – 55º42’SW – 13,30ms; 83º16’SW – 47,45ms; 80º38’SW – 
58,70ms; 82º45’SW – 43,75m; 78º30’NW – 39,40ms; 81º24’NW – 31,70ms; 76º26’NW – 37,24m, 

daí deflete à esquerda e segue confrontando com a estrada municipal, numa distância de 
283,00ms., até o marco M-53; daí abandona a estrada defletindo à esquerda onde segue 

confrontando com a gleba B, numa distância de 107,50m, até o marco M-54; daí deflete à direita 

e segue numa distância de 46,00ms, confrontando com a gleba B até o marco M-55; daí deflete à 
direita e segue confrontando com a gleba B, numa distância de 107,50m até atingir o marco M-

56, cravado na margem da estrada municipal; daí deflete à esquerda e segue confrontando com 
a referida estrada, numa distância de 131,00ms. até atingir o marco inicial M-1. Cadastrado no 

INCRA sob nºs 633.054.000.373.00 (área do imóvel 10,8ha) e 633.054.000.353.00 (área do 



imóvel 38,8ha). Imóvel matriculado sob nº 35.155 do 2º RGI de Jundiaí – SP. OBS: Conforme 

Auto de Reavaliação, o loteamento do imóvel não se encontra regularizado, a metragem do 
terreno é 2.779,40m2 e aproxidamente área construída de 200,00m2, com as seguintes 

benfeitorias: uma suíte, dois quartos, dois banheiros, sala de estar, copa, cozinha, lavanderia, 

varanda, barracão com banheiro e porão, além de churrasqueira,  tudo em bom estado de 
conservação, localizado na Rua Oito (antiga rua Sete), nº 400, Loteamento Terras de 

Santa Cruz, Bairro Ivoturacaia, Jundiaí/SP. ÔNUS: Conforme Av.164/35.155 consta 
PENHORA pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí – SP. Avaliado em 11/08/2016 em R$ 408.455,00 

(quatrocentos e oito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Valor mínimo: R$ 
204.227,50 (duzentos e quatro mil, duzentos e vinte sete reais e cinquenta centavos). 

Depositário: João Francisco Xavier.   

 
LOTE 17: Nº PROCESSO: 0025500-71.1996.5.15.0097 – EXEQUENTE:  

JOAO CARLOS MORABITO; EXECUTADO: STECCA & PIERONI DISTRIBUIDORA DE 
PROD ALIMENTICIOS LTD + 03. Lote de terreno sob n. 13 da quadra 21 da Cidade Jardim, 

a Rua Araçoiaba da Serra, em Campinas, medindo 10,30 ms. de frente, 10,15ms. nos fundos, 

por 25,00ms. de ambos os lados, com área de 255,60ms2, confrontando com os lotes 12, 14 e 
21. Cadastrado sob n. 36238000, quart. 2219 na Prefeitura Municipal desta cidade. Imóvel 

matriculado sob nº 6.253 do 3º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme AV.03/6.253 consta 
que estava sendo construído no imóvel supra um prédio nº 928 pela Rua Araçoiaba da 

Serra.2)Conforme Auto de Avaliação, conforme consta no Demonstrativo IPTU 2017, que a casa 
está devidamente construída, sendo que a construção não está averbada na matrícula. A referida 

casa tem área construída de 183,00 m² e está em bom estado de conservação. Avaliado em 

20/10/2017 em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 190.000,00 
(cento e noventa mil reais). Depositário: Moises Borges de Magalhães.  

 
LOTE 18: N° PROCESSO: 0203600-91.2009.5.15.0097 - EXEQUENTE: HELIO 

FERREIRA; EXECUTADO: MIGUEL MARCHETTI INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA - EPP + 

02. Lote de terreno urbano, sem benfeitorias, sob o número 05 da quadra 04, do JARDIM DO 
LAGO, nesta cidade e comarca de Jundiaí, com a área de 277,00 m2, medindo 14,00 metros 

de frente para a RUA SAMUEL MARTINS, por 19,15 metros do lado direito, onde confronta 
com o lote n. 04, do lado esquerdo 20,55 metros, confinando com uma viela, e fundos 14,10 

metros, confinando com o lote n. 28. Contribuinte P.M n. 23.022.004-2. Imóvel matriculado sob 

nº 106.786 do 2º RGI de Jundiaí - SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.04/106.786 consta PENHORA da 
parte ideal de 50% no processo nº 2030142010 pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 2) 

Conforme Av.05/106.786 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
311001320095150002 pela 1ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. Avaliado em 06/06/2016 em R$ 

260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 234.000,00 (duzentos e 
trinta e quatro mil reais). Depositária: Sonia Regina Marquette.  

 

LOTE 19: N° PROCESSO: 0113900-41.2008.5.15.0097 - EXEQUENTE: APARECIDO 
DONIZETI CARDOSO; EXECUTADO: FRIGOR HANS INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CARNES LTDA + 02. Um lote de terreno sob o número três (03) da Quadra “Y” do 
loteamento denominado “Reserva da Serra”, situado nesta cidade e comarca de Jundiaí, com 

a área de 889,14 metros quadrados que assim se descreve: mede cinco metros e quarenta e 

três centímetros (5,43m.) em reta, mais quatro metros e cinquenta e sete centímetros (4,57m.) 
em curva, de raio dez metros (10,00m), mas cinco metros e oitenta centímetros (5,80m) em reta 

de frente para a Rua Dezessete (17), por cinquenta e três metros (53,00m.) da frente aos fundos, 
pelo lado direito, de quem da referida rua olha para o terreno, confrontando com lote número 

dois (02), trinta e oito metros e sessenta e um centímetros (38,61m.), pelo lado esquerdo, 
confrontando com o lote número quatro (04), e nos fundos possui vinte e oito metros e sessenta 

e cinco centímetros (28,65m.), confrontando com a ALUP Dez (10), sendo os lotes confrontantes, 

todos da mesma quadra Y. Contribuinte: 81.029.0003. Imóvel matriculado sob o nº 92.106 do 1º 
RGI de Jundiaí - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/92.106 consta que a antiga Rua 17 atualmente 

denomina-se Rua Anna Apparecida Longo Giamarco. 2) Conforme Av.05/92.106 as vendas 
objetos dos registros nº 02 e 04, da matricula supra, foram tornadas ineficazes, em virtude de 

fraude à execução. 3) Conforme Auto de Constatação e Avaliação, consta que sobre o terreno 



não foi feita nenhuma edificação, e está localizado na Rua Anna Apparecida Longo 

Giamarco, 731. Avaliado em 31/05/2017 em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Valor 

mínimo: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Depositária: Rosalia Schnell.  

LOTE 20: Nº PROCESSO: 0130100-46.1996.5.15.0097 – EXEQUENTE:  

VALDIVINO DOS SANTOS + 23; EXECUTADO: SERPE SERV SEGURANCA PATRIMONIAL 
EMPRESARIAL S/C LTDA + 04. Prédio residencial nº 146, da Rua nº 04, construído no lote 

nº 31, da quadra nº C, do loteamento denominado “JARDIM INDEPENDÊNCIA”, no distrito de 

Barão Geraldo, desta comarca de Campinas, medindo: 10,00ms de frente; 10,00 ms. nos 
fundos onde confronta com o lote 2; 25,00 ms. da frente aos fundos, de ambos os lados, 

confrontando com os lotes 32 e 30, com área de 250,00ms2. Imóvel matriculado sob nº 
29.683 do 2º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Avaliação, a rua nº 4 é 

atualmente denominada Rua Joaquim Antônio, 146. O imóvel possui área construída de 

147m². 2) Conforme Demonstrativo de IPTU - 2018, juntado aos autos, o imóvel está 
cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n° 3234.13.06.0355.01001 (código anterior 02-

055026145). ÔNUS: 1) Conforme R.02/29.683 consta primeira e especial HIPOTECA em favor de 
Habitacional - Associação de Poupança e Empréstimo. 2) Conforme R.04/29.683 consta PENHORA 

no processo 00.241/95-8 pela 7ª J.C.J. de Campinas - SP. 3) Conforme AV.09/29.683 consta que 
a credora (Av.06/29.683) CEDEU E TRANSFERIU seus direitos decorrentes da hipoteca do R.02 

em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF. 4) Conforme R.13/29.683 consta PENHORA no 

processo 1.754/97-0 pela 4ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 5) Conforme R.15/29.683 
consta PENHORA no processo 1.832/98-2 pela 6ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 6) 

Conforme R.16/29.683 consta PENHORA no processo 00724-2002-032-15-00-6 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Campinas - SP. 7) Conforme AV.20/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 

processo 00097006719975150032 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 8) Conforme 

AV.21/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 38400887199951550095 pela 8ª 
Vara do Trabalho de Campinas - SP. 9) Conforme AV.22/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo 2042001819955150093 pela 6ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 10) 
Conforme AV.23/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 491006419925150032 

pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 11) Conforme AV.24/29.683 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 543003519985150002 pela 1ª Vara do Trabalho de 

Jundiaí - SP. 12) Conforme AV.25/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 

1466003919955150093 pela 6ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 13) Conforme AV.26/29.683 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 245001419975150093 pela 6ª Vara do 

Trabalho de Campinas - SP. 14) Conforme AV.27/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo 1665004219945150093 pela 6ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 15) Conforme 

AV.29/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 533003419975150002 pela 1ª 

Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 16) Conforme AV.30/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo 00450006120055150145 pela Vara do Trabalho de Itatiba - SP. 17) Conforme 

AV.31/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 01797004819945150051 pela 2ª 
Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 18) Conforme AV.32/29.683 consta PENHORA no processo 

01427000219975150021 pela 2ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 19) Conforme AV.33/29.683 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 021480028/19965150008 pela 1ª Vara do 
Trabalho de São Carlos - SP. 20) Conforme AV.34/29.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 

no processo 02147007319965150008 pela 1ª Vara do Trabalho de São Carlos - SP. Avaliado em 
30/07/2018 em R$ 333.496,55 (trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e cinco centavos). Valor mínimo: R$ 333.496,55 (trezentos e trinta e três mil, 
quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Depositário: Gilberto 

Carvalho Toffanello. EFEITOS SUSPENSOS! 

 
LOTE 21: Nº PROCESSO: 0132300-50.2001.5.15.0097 - EXEQUENTE: AGNALDO 

GONCALVES CABRAL; EXECUTADO: ANEXO CHOPERIA VINHEDO LTDA – ME + 03. O 
terreno, situado com frente para a RUA VEREADOR GUERINO BRUNELLI, constituído pelos 

lotes nºs. 03 e 04 da quadra “F”, do loteamento “Jardim Silvana” , nesta cidade e comarca de 

Amparo, com as seguintes medidas e confrontações, de quem do imóvel olha para a rua: frente 
mede 13,00 (treze metros) e mais 26,00 m (vinte e seis metros), confrontando com a Rua 

Vereador Guerino Brunelli lado direito, mede 30,00 m ( trinta metros), confrontando com o prédio 
n°22 da Rua Dr. Aureo de Almeida Camargo, lado esquerdo mede 12,50m (doze metros e 



 

 

 

 

cinquenta centímetros), confrontando com o prédio n°84 da Rua Antonio Moreira da Silva; e  

fundos mede 26,00m (vinte e seis metros), confrontando com Antonio de Santo, encerrando uma 
área de 660,60 metros quadrados. Cadastro Prefeitura n° 0462-0179. Imóvel matriculado sob 

nº 19.041 do RGI de Amparo - SP. OBS: 1) Conforme Av.01/19.041 foi edificado um prédio 

residencial com a área de 208,68 metros quadrados, que recebeu o número 144 da Rua 
Vereador Guerino Brunelli. 2) Conforme Auto de Avaliação, a construção do imóvel é em 

alvenaria de médio padrão, com uma área averbada na prefeitura de 292,49 mts2 de 
construção. ÔNUS: 1) Conforme Av.07/19.041 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 

processo 00384000820045150097 pela 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. 2) Conforme 
Av.08/19.041 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 001007001120015150097 pela 

4ª Vara do Trabalho de Jundiaí - SP. Avaliado em 18/09/2018 em R$ 900.000,00 (novecentos mil 

reais). Valor mínimo: R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). Depositário: Luis 
Carlos Nóbrega de Assis.  

 
LOTE 22: N° PROCESSO: 0000842-89.2010.5.15.0097 – CANCELADO. 


