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GALERIA PEREIRA 
 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 
CRECI/SP 65.564-F, fone: (19)9-9631-1050 / (17)9-9132-1050. www.galeriapereira.com.br  
E-mail:contato@galeriapereira.com.br  

____________________________________________________________________________  
Recebimento de Propostas de CONCORRÊNCIA PÚBLICA: No dia 21/10/2020 até às 
16h00min (dezesseis horas), impreterivelmente (horário de Brasília). 
1 – As propostas deverão ser encaminhadas diretamente ao Corretor nomeado, no período 
supra indicado, através do e-mail contato@galeriapereira.com.br, sob pena de não serem 
conhecidas. Não haverá encerramento presencial. 
2 – Após o encerramento do prazo de recebimento de propostas, o Corretor nomeado irá 
apresentar aos autos todas as PROPOSTAS RECEBIDAS, bem como, um “MAPA DE 
CLASSIFICAÇÃO”, indicando a ordem de recebimento das propostas, qualificação dos 
licitantes, valores, forma de pagamento e eventuais observações, apresentando-as ao juízo 
para “homologação” da “melhor proposta”. 
3 – VENDA DIRETA: Os bens que não receberem propostas válidas na fase de “Concorrência 
Pública” 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 21/01/2021 às 16h00min (dezesseis horas), (também pelo e-mail: 
contato@galeriapereira.com.br). 
4 – VALOR MÍNIMO: 50% (cinquenta por cento) da avaliação, salvo informação diversa à 
margem do respectivo lote. 
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 
transferência bancária, em conta a ser indicada pelo corretor responsável. 

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 a 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, através de guia judicial, e da 
comissão do corretor (5%), através de transferência bancária, em conta a ser informada pelo 
corretor, em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar o 
comprovante de transferência bancária ao corretor responsável. 
9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar: “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 
quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
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obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao 
cartório da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de 
arrematação ou mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação 
do dinheiro depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  
11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 
mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 
compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 
bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 
providências cabíveis. 
12 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º 
do Código de Processo Civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais vencidos 
antes da arrematação. 
13 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de 
venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do 
Juízo responsável. 
IMPORTANTISSÍMO:  
O licitante que formular proposta condicional, se declara ciente e de acordo, que o recebimento 
da referida proposta, não implicará em imediata homologação, logo, proposta posterior que 
atenda às condições mínimas do edital, poderá ser imediatamente acolhida pelo juízo, sem a 
possibilidade de complementação da proposta condicional pelo licitante.   
14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. 
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 o recebimento de propostas, 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 § 
1

o
, do Código de Processo Civil. 

ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos 
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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 MATÃO – SP. 

 
LOTE 01: N° PROCESSO: 0055900-33.2007.5.15.0081 - EXEQUENTE: ROBSON RODRIGO 
LIMA BATISTA + 03; EXECUTADO: AUTO POSTO LIMA & ROSSINI LTDA + 11. A) Um 
terreno designado como sendo lote nº 6-B da quadra “A”, da Vila Leopoldina, nesta cidade de 
Santo André, medindo 7,00ms. de frente para a Rua Siqueira Alves; do lado direito, olhando 
para o terreno mede 17,90ms., confinando com o lote nº11 Ra Siqueira Alves; do lado esquerdo 
mede 15,10ms., confinando com o lote nº9, Rua Siqueira Alves; e nos fundos mede 7,50ms., 
confinando com a Avenida Firestone, com a área total de 116,10 ms². Classificado na PMSA 
sob nº 09.193.010. Imóvel matriculado sob nº 53.857 do 1º RGI de Santo André - SP. OBS: 
Conforme Auto de Avaliação, o endereço atual dos imóveis é Rua Siqueira Alves, 32, Santo 
André – SP. Consta benfeitorias não constantes na matrícula: os terrenos supra, objetos da 
matrícula 53.857 e  69.497, do 1º RGI de Santo André – SP, possuem piso concretado, não há 
nada construído sobre eles, exceto a cerca que os separa da calçada e uma estrutura metálica 
de zinco como cobertura. A estrutura metálica serve como cobertura não só dos terrenos, bem 
como do terreno contíguo, sobre o qual a loja também ocupa. O imóvel está em regular estado 
de conservação. Em ambos os terrenos e no próximo terreno, contíguo a eles, existe a loja de 
revenda de veículos “Visual Veiculos”. ÔNUS: 1) Conforme R.06/53.857 consta 
ARROLAMENTO da parte ideal de 80% do imóvel pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – 
DERAT. 2) Conforme Av.08/53.857 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
606012006006534 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 3) 
Conforme Av.09/53.857 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
606012006006534 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 4) 
Conforme Av.10/53.857  consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
0013827942009 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 5) Conforme 
Av.11/53.857  consta INDISPONIBILIDADE DE BENS processo nº 00067373520098260606 
pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 6) Conforme Av.12/53.857  
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00100783520108260606 pelo Serviço 
Anexo das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 7) Conforme Av.13/53.857  consta  
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00100783520108260606 pelo Serviço Anexo 
das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 8) Conforme Av.14/53.857  consta  
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 04045008220055150145 pela Vara do 
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Trabalho da Comarca de Itatiba – SP. 9) Conforme Av.15/53.857  consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 04045008220055150145 pela Vara do Trabalho da Comarca de 
Itatiba – SP. 10) Conforme Av.16/53.857  consta PENHORA no processo nº 0002200-
06.2007.8.26.0205 pelo Oficio Judicial do Foro Central de Getulina - SP. 11) Conforme 
Av.17/53.857  consta PENHORA da fração ideal de 80% no processo nº 
0002114.80.2016.403.6126 pela 1ª Vara da Justiça Federal de 1º Grau de Santo André – SP.  
12) Conforme Av.18/53.857 consta PENHORA da fração ideal de 80% no processo nº 
00753002720065150062 pela Vara do Trabalho de Lins – SP. 13) Conforme Av.19/53.857  
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00051788420078260615 pelo 1º Oficio 
Judicial de Tanabi – SP. 14) Conforme Av.20/53.857  consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 00057897120068260615 pelo 1º Oficio Judicial de Tanabi – SP.  15) Conforme 
Av.21/53.857 consta PENHORA no processo nº 00753002720065150062 pela Vara do 
Trabalho de Lins – SP. 16) Conforme Av.23/53.857 consta PENHORA no processo nº 
18018.005306/2008-94 pela Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional em Pouso Alegre – 
MG. 17) Conforme Av.24/53.857 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
0051788420078260615 pelo 1º Oficio Judicial de Tanabi – SP. 18) Conforme Av.25/53.857  
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00057897120068260615 pelo 1º Oficio 
Judicial de Tanabi - SP. 19) Conforme Av.26/53.857  consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 01451007320055150064 pela Vara do Trabalho de Itanhaém – SP. 20) Conforme 
Av.27/53.857  consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 01451007320055150064 
pela Vara do Trabalho de Itanhaém – SP. 21) Conforme Av.28/53.857  consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 01102009420065150075 pela Vara do 
Trabalho de Batatais – SP. 22) Conforme Av.29/53.857  consta PENHORA da fração ideal de 
80% no processo nº 01582004620055150048 pela Vara do Trabalho de Porto Ferreira – SP. 
23) Conforme Av.30/53.857 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
02389008120055150024 pela 1ª Vara do Trabalho de Jaú – SP. 24) Conforme Av.31/53.857  
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 02389008120055150024 pela 1ª Vara 
do Trabalho de Jaú –SP. Avaliado em 09/04/2019 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 
reais). Valor mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). 
B) Um terreno construído de parte do lote nº7-A da quadra “A” da Vila Leopoldina, nesta 
cidade de Santo André, medindo 7,00m. de frente para a Rua Siqueira Alves, 18,75m. da 
frente aos fundos do lado direito, confinando com o lote nº 7-B; 17,90m. do fundo esquerdo 
confinando com o lote nº6-B; e, 7,10m. nos fundos confinando com a Avenida Firestone, 
perfazendo a área de 128,25m2. Classificado na PMSA sob nº 09.193.011. Imóvel matriculado 
sob nº 69.497 do 1º RGI de Santo André - SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o endereço 
atual dos imóveis é Rua Siqueira Alves, 32, Santo André – SP. Consta benfeitorias não 
constantes na matrícula: os terrenos supra, objetos da matrícula 53.857 e  69.497, do 1º RGI de 
Santo André – SP, possuem piso concretado, não há nada construído sobre eles, exceto a 
cerca que os separa da calçada e uma estrutura metálica de zinco como cobertura. A estrutura 
metálica serve como cobertura não só dos terrenos, bem como do terreno contíguo, sobre o 
qual a loja também ocupa. O imóvel está em regular estado de conservação. Em ambos os 
terrenos e no próximo terreno, contíguo a eles, existe a loja de revenda de veículos “Visual 
Veículos”. ÔNUS: 1) Conforme R.05/69.497 consta ARROLAMENTO da parte ideal de 80% do 
imóvel pelo Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal do Brasil, Delegacia da 
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária – DERAT. 2) Conforme Av.07/69.497 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 606012006006534 pelo Serviço Anexo 
das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 3) Conforme Av.08/69.497 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 606012006006534 pelo Serviço Anexo das 
Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 4) Conforme Av.09/69.497 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0013827942009 pelo Serviço Anexo das 
Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 5) Conforme Av.10/69.497 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00067373520098260606 pelo Serviço Anexo 
das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 6) Conforme Av.11/69.497 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00100783520108260606 pelo Serviço Anexo 
das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 7) Conforme Av.12/69.497 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00100783520108260606 pelo Serviço Anexo 
das Fazendas da Comarca de Suzano – SP. 8) Conforme Av.13/69.497 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 04045008220055150145 pela Vara do 
Trabalho da Comarca de Itatiba – SP. 9) Conforme Av.14/69.497 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 04045008220055150145 pela Vara do Trabalho da Comarca de 



5 
 

Itatiba – SP. 10) Conforme Av.15/69.497 consta PENHORA da fração ideal de 80% no processo 
nº 0002114.80.2016.403.6126 pela 1ª Vara da Justiça Federal de 1º Grau de Santo André – SP. 
11) Conforme Av.16/69.497 consta PENHORA da fração ideal de 80% no processo nº 
00753002720065150062 pela Vara do Trabalho de Lins – SP. 12) Conforme Av.17/69.497 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00051788420078260615 pelo 1º Oficio 
Judicial de Tanabi – SP. 13) Conforme Av.18/69.497 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 00057897120068260615 pelo 1º Oficio Judicial de Tanabi – SP. 14) Conforme 
Av.19/69.497 consta PENHORA da parte ideal de 20% no processo nº 00753002720065150062 
pela Vara do Trabalho de Lins – SP. 15) Conforme Av.21/69.497 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 0051788420078260615 pelo 1º Oficio Judicial de Tanabi – SP. 16) 
Conforme Av.22/69.497 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
000578971200682260615 pelo 1º Oficio Judicial de Tanabi - SP. 17) Conforme Av.23/69.497 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 01451007320055150064 pela Vara do 
Trabalho de Itanhaém - SP. 18) Conforme Av.24/69.497 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 01451007320055150064 pela Vara do Trabalho de Itanhaém - SP. 19) 
Conforme Av.25/69.497 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
01102009420065150075 pela Vara do Trabalho de Batatais - SP.  20) Conforme Av.26/69.497 
consta PENHORA da fração ideal de 80% no processo nº 01582004620055150048 pela Vara 
do Trabalho de Porto Ferreira - SP. 21) Conforme Av.27/69.497 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 02389008120055150024 pela 1ª Vara do Trabalho de Jaú – SP. 22) 
Conforme Av.28/69.497 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
02389008120055150024 pela 1ª Vara do Trabalho de Jaú – SP.  Avaliado em 09/04/2019 em 
R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais). Depositário: Gesmo Siqueira dos Santos. VENDIDO! 
 
LOTE 02: N° PROCESSO: 0011307-64.2017.5.15.0081 – EXEQUENTE: ANDRE OLIVEIRA 
ANTONIO; EXECUTADO: ETREAL COMERCIO LTDA – ME + 02. O lote designado lote nº 
10 (dez) da quadra “B”, situado com frente para a “Avenida Antonio Benfatti” no “Distrito 
Industrial Adolfo Baldan”, nesta cidade, distrito, município e comarca de Matão/SP, medindo 
15,59 (quinze metros e cinquenta e nove centímetros) de frente, igual medida nos fundos, por 
33,34 (trinta e três metros e trinta e quatro centímetros) da frente aos fundos, de ambos os 
lados, encerrando a área de 519,77 m² (quinhentos e dezenove metros e setenta e sete 
decímetros quadrados); confrontando pela frente com a citada via pública: do lado esquerdo, 
de quem se situa de frente para o imóvel, com o lote nº 11; do lado direito, com o lote nº 09, e 
nos fundos com o lote nº 22, todos da mesma quadra. Referido imóvel acha-se cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Matão/SP, com o código nº 19.979. Imóvel matriculado sob nº 27.939 do 
RGI de Matão – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está situado na 
Avenida Antonio Benfatti, 315, Bairro Industrial Adolfo Baldan, Matão – SP. Consta ainda 
que não foi registrada na matrícula supra a escritura de doação do imóvel, feita pelo Município à 
executada, e tampouco a edificação de um galpão industrial existente. O imóvel possui a 
seguinte inscrição cartográfica: nº 412-41-66-0446-01-001-4 da Prefeitura Municipal de Matão – 
SP. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Matão – SP, em 
21/09/2020, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 2.270,85. Avaliado em 07/10/2019 
em R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 210.000,00 (duzentos e 
dez mil reais). Depositário: Laerte Dias. CANCELADO.  
 
LOTE 03: N° PROCESSO: 0010288-57.2016.5.15.0081 – EXEQUENTE: ROSELI 
APARECIDA VITAL + 02; EXECUTADO: GRAFICA MATONENSE LTDA – EPP + 04. O lote 
designado sob o número 155 (cento e cinquenta e cinco), da quadra 07 (sete), do loteamento 
denominado Jardim Santa Rosa, nesta cidade, distrito, município e comarca de Matão, lote 
esse com frente para a Rua G, medindo 11,00 (onze) metros de frente; 23,00 (vinte e três) 
metros da frente aos fundos, de ambos os lados e finalmente 11,00 (onze) metros nos fundos, 
encerrando a área de 253,00 (duzentos e cinquenta e três) metros quadrados, 
confrontando pela frente com a referida via pública; do lado esquerdo de quem se situa de 
frente para o imóvel, com o lote nº 156; do lado direito com o lote nº 154 e nos fundos com o 
lote nº 151, todos da mesma quadra. Cadastro Municipal: 11.920. Imóvel matriculado sob nº 
11.129 do RGI de Matão – SP. OBS: 1) Conforme Av.05/11.129 consta que a Rua G para qual 
faz frente o imóvel teve sua denominação alterada para RUA DURVAL DE SOUZA. 2) 
Conforme Av.06/11.129 consta que no imóvel supra foi edificado um PRÉDIO RESIDENCIAL 
com 113,30 m² de área construída, que recebeu o nº 492 da Rua Durval de Souza. 3) 
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Conforme Av.07/11.129 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob 
nº 19.765. 4) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel encontrava-se ocupado com 
inquilino. Avaliado em 20/07/2017 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Depositário: Osmar Erlei Mingossi. 
VENDIDO! 
 
LOTE 04: N

o
 PROCESSO: 0010592-61.2013.5.15.0081 – EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA 

DA SILVA LIMA; EXECUTADO: GUIMARAES & FALACIO APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 
+ 03. Os direitos sobre unidade autônoma nº 51 (cinquenta e um), (em construção) 
“MODELO B3”, da quadra sob letra “B”, do empreendimento denominado “RESIDENCIAL 
PARQUE DA LIBERDADE I”, com frente para a área de propriedade do município que será 
aberta a Avenida A desta cidade, distrito, município e comarca de São José do Rio Preto, que 
assim se descreve: composta de sala de estar/jantar, dois (02) dormitórios, tipo suíte, sendo um 
(01) com closet, cozinha, área de serviço, quintal, jardim interno, circulação e recuo frontal 
destinado ao estacionamento de dois (02) automóveis de porte médio, com uma área privativa 
de 143,00 m² (sendo 58,30 m² de área construída e 84,70 m² de área não construída), área 
comum construída de 1,4472 m² e área total construída de 59,7472 m², edificada em terreno 
que mede 6,50 metros de frente para a Via de Acesso 07; do lado direito, de quem da citada via 
olha para o imóvel, mede 22,00 metros e divide-se com o terreno de uso privativo da casa 50; 
do lado esquerdo mede 22,00 metros e divide-se com o terreno de uso privativo da casa 52, 
com a qual é geminada e finalmente nos fundos mede 6,50 metros e divide-se com o terreno de 
uso privativo da casa 80; encerrando a área superficial de 143,00 metros quadrados, a qual 
somada a área comum de 116,30 m² no todo terreno, encerra área total de terreno no 
condomínio, com uma fração ideal de 259,30 m² ou 0,3065%, nas demais dependência e 
instalações de uso comum. Imóvel matriculado sob n

o 
108.912 do 1º RGI de São José do Rio 

Preto – SP. OBS: 1) Conforme Av.04/108.912 o imóvel está localizado no Residencial Parque 
da Liberdade I, com entrada pela Avenida de Acesso A nº 2008, instituído o respectivo 
condomínio, passando a matrícula supra referir-se à unidade nº 51, já concluída. 2) Conforme 
Auto de Avaliação, o imóvel trata-se de casa n° 51, modelo B3, da quadra B, do Condomínio 
Residencial Parque da Liberdade I. ÔNUS: 1) Conforme R.02/108.912 o imóvel está 
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE em favor de Rodobens Negócios Imobiliários S.A e Encalso 
Construções Ltda. (Em caso de arrematação, existindo débito junto ao credor fiduciário, 
este recairá sobre o preço da alienação). 2) Conforme Av.07/108.912 consta 
INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo nº 5507720135150072 pela 
Vara do Trabalho de Rancharia - SP. 3) Conforme Av.10/108.912 consta PENHORA no 
processo 10.585-49 pela 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto -SP. 4) Conforme 
Av.14/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários no processo 
00010436520135150133 pela 4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto - SP. 5) Conforme 
Av.17/108.912 consta PENHORA no processo 00015424520135150005 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Bauru - SP. 6) Conforme Av.18/108.912 consta PENHORA no processo 589-
22.2013.5.15.0154 pelo Posto Avançado de Araraquara em Américo Brasiliense - SP. 7) 
Conforme Av.19/108.912 consta PENHORA no processo 0000757-24.2013.5.15.0057 pela Vara 
do Trabalho de Presidente Venceslau-SP. 8) Conforme Av.21/108.912 consta 
INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 184809201251501-15 pela 
2ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente -SP. 9) Conforme Av.22/108.912 consta 
INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 00009673820135150037 
pelo Tribunal Regional do Trabalho de Fernandópolis-SP 10) Conforme Av.23/108.912 consta 
INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 823620145150151 pela 3ª 
Vara do Trabalho de Araraquara - SP. 11) Conforme Av.24/108.912 consta PENHORA no 
processo 0000216220145150133 pela 4ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto - SP. 12) 
Conforme Av.25/108.912 consta PENHORA no processo 00018093920135150030 pela Vara do 
Trabalho de Ourinhos - SP. 13) Conforme Av.26/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos 
direitos fiduciários do imóvel no processo 00118354220135150145 pela Vara do Trabalho de 
Itatiba - SP. 14) Conforme Av.27/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários 
do imóvel no processo 710720145150151 pela 3ª Vara do Trabalho de Araraquara - SP. 15) 
Conforme Av.30/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no 
processo 113420145150151 pela 3ª Vara do Trabalho de Araraquara - SP. 16) Conforme 
Av.31/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00008519320125150028 pela 1ª Vara Federal de Catanduva - SP. 17) Conforme Av.32/108.912 
consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
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00101141820135150028 pela 1ª Vara Federal da Comarca de Catanduva - SP. 18) Conforme 
Av.33/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00022610720135150044 pela 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto - SP. 19) 
Conforme Av.34/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no 
processo 00104273620145150127 pela Vara do Trabalho de Teodoro Sampaio - SP. 20) 
Conforme Av.38/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no 
processo 1412192013 pela 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto - SP. 21) Conforme 
Av.39/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00101318620145150103 pela 3ª Vara do Trabalho de Araçatuba - SP. 22) Conforme 
Av.40/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
0002367620135150044 pela 2ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto - SP. 23) Conforme 
Av.42/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00001908720145150079 pela 2ª Vara do Trabalho de Araraquara - SP. 24) Conforme 
Av.44/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00005684320145150079 pela 2ª Vara do Trabalho de Araraquara - SP. 25) Conforme 
Av.45/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00104485920145150079 pela 2ª Vara do Trabalho de Araraquara - SP. 26) Conforme 
Av.46/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00000472120145150040 pela Vara do Trabalho de Cruzeiro - SP. 27) Conforme Av.50/108.912 
consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo 
00100212120145150028 pela 1ª Vara do Trabalho de Catanduva - SP. 28) Conforme 
Av.51/108.912 consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo  
0010019-47-2013.5.15.0073 da Vara do Trabalho de Birigui - SP. 29) Conforme Av.52/108.912 
consta INDISPONIBILIDADE dos direitos fiduciários do imóvel no processo  
001142272620155150066 pela 3ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto - SP. 30) Conforme 
Av.53/108.912 consta PENHORA no processo  0010629-29.2018.5.15.0044 pela 2ª Vara do 
Trabalho de São José do Rio Preto - SP. Avaliado em 13/09/2018 em R$ 210.000,00 (duzentos 
e dez mil reais). Valor mínimo: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). Depositário: Rosmari 
Guimarães.  
 
LOTE 05: N° PROCESSO: 0012031-73.2014.5.15.0081 - EXEQUENTE: EDUARDO JÚNIOR 
DA SILVA GARCIA + 11; EXECUTADO: RR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
PLÁSTICOS EM GERAL LTDA – EPP + 03. APARTAMENTO nº 71 – B (setenta e um – B), 
localizado no 4º pavimento do Bloco “B”, EDIFÍCIO AZALÉIA, integrante do empreendimento 
denominado “CONDOMÍNIO JARDIM PRIMAVERA”, situado na Estrada da Aldeinha s/nº, no 
lugar denominado Chácaras do Refúgio, nesta cidade, município e comarca de Carapicuíba, 
Estado de São Paulo, possuindo a área privativa de 42,870m², uma área de uso comum de 
29,187m², uma área total de 72,057m², correspondendo-lhe uma fração ideal de terreno e nas 
demais partes comuns de 0,020833, sendo que do total acima 57,090m², serão em áreas 
cobertas edificadas e 14,967m² em áreas cobertas. Cadastro Municipal 
23244.20.22.0274.00.000-2 (em área maior). Imóvel matriculado sob n° 9.643 do RGI de 
Carapicuíba - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/9.643 consta que o apartamento supra passou a ter 
a seguinte descrição: área privativa real coberta de 42,87000m2, área comum real de 
31,53679m2, área total real de 74,40679m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 
0,02083%, e fração ideal de terreno de 23,02083m2. 2) Conforme Av.03/9.643, o Condomínio 
Jardim Primavera está localizado com frente para a Estrada da Aldeinha, nº 1.070. 3) 
Conforme Av.04/9.643, o imóvel possui o cadastro municipal sob n° 117283 na Prefeitura 
Municipal de Carapicuíba – SP. Avaliado em 28/05/2018 em R$ 200.000,00 (duzentos mil 
reais). Valor mínimo: R$ 100.000,00 (cem mil reais). Depositário: Leonardo Ramos Russo. 
 
LOTE 06: Nº PROCESSO: 0066800-46.2005.5.15.0081 - EXEQUENTE: PAULO FERNANDO 
GOMES DA SILVA; EXECUTADO: ARAELLY MONTAGEM INDUSTRIAIS E LOCACOES 
LTDA - ME + 05. UM LOTE DE TERRENO, sem benfeitorias, de formato regular, designado 
como PARTE “A”, do lote 20 (VINTE) da quadra “F”, do loteamento denominado 
Residencial Julia Caparroz, situado nesta cidade e comarca de Catanduva, Estado de São 
Paulo, com as seguintes medidas e confrontações: 7,00 metros de frente para a Rua 
ALFENAS, lado ímpar, por 26,00 metros da frente aos fundos; confrontando, de um lado, com a 
Parte “B” de propriedade de Antonio Teodoro Neves e sua esposa Marta Zenaide Cassavara 
Neves; de outro lado, com o lote número 19; e pelos fundos, com parte do lote número 7, 
perfazendo uma área superficial de 182,00 metros quadrados. Terreno esse distante 78,00 
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metros do alinhamento de prédios da Rua Ipanema. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
Catanduva sob nº 35.45.98.0195.01.001. Imóvel matriculado sob nº 29.697 do 2º RGI de 
Catanduva - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Reavaliação, o imóvel trata-se de apenas terreno, 
onde são encontrados pedaços de carros (ferro velho). O endereço atual do imóvel é Rua 
Alfenas, 95, Residencial Júlia Caparroz, Catanduva – SP, e o imóvel encontra-se cadastrado 
atualmente na Prefeitura Municipal local sob nº 26069010 e inscrição do imóvel nº 
353798019501001. 2) Conforme despacho proferido nos autos, fls. 892, a alienação do imóvel 
realizada pelas executadas foi declarada ineficaz, em razão de ter sido realizada em fraude à 
execução. Reavaliado em 27/02/2019 em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Valor 
mínimo: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais). Depositário: Armando Antunes.  
 
LOTE 07: N° PROCESSO: 0010635-56.2017.5.15.0081 - EXEQUENTE: JAMIRO JOSE 
TIMETEO + 02; EXECUTADO: CENTRAL MATONENSE DE SERVIÇOS DE CARGA E 
DESCARGA LTDA - EPP + 02. A) Um caminhão marca M. Benz, ano de fabricação 1989 e 
modelo 1989, cor branca, placa CPL 8629, modelo 709, a diesel, cap. 7t, 120cv, chassi 
9BM688102KB854604, veículo este em estado regular de uso e conservação, encontrando-se 
com pintura gasta e desbotada, lataria com riscos na lateral lado motorista, assentos em ruim 
estado e pneus gastos “carecas”, hodômetro foi retirado para aferimento, com baú fechado com 
inscrição Risso Transportes. Acessórios: estepe “careca”, um farol de milha quebrado. ÔNUS: 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta alienação a CEF (Em caso de arrematação, 
existindo débito junto ao credor fiduciário, este recairá sobre o preço da alienação). 
Avaliado em 09/11/2018 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 20.000,00 
(vinte mil reais). Localizado: Avenida Cássio Bottura, 4.537, Matão – SP.  
B) Um caminhão marca VW, ano de fabricação 1986 e modelo 1986, cor branca, placa GRA 
2977, modelo 690, a diesel, cap. 2,37t, 90 cv, chassi V030343, veículo este em regular estado 
de uso e ruim conservação, encontrando - se parado e sem funcionamento, sem duas rodas e 
sem dois pneus, diferencial quebrado, pneus gastos, pintura gasta, lataria em regular estado, 
assentos em regular estado, hodômetro parado, com baú fechado com inscrição Risso 
Transportes. Acessório: um farol de milha quebrado. ÔNUS: Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, consta alienação à CEF (Em caso de arrematação, existindo débito junto ao 
credor fiduciário, este recairá sobre o preço da alienação). Avaliado em 09/11/2018 em R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos 
reais). Localizado: Sitio Santa Maria de João Venção, Bairro Azul Ville II, 100m após o fim da 
Rua Antonio Magolo, Matão – SP. Depositário: Cristiano Donizete Gorni.   

 
LOTE 08: N° PROCESSO: 0000017-62.2011.5.15.0081 – EXEQUENTE: ADENILDO DA 
SILVA + 04; EXECUTADO: CONFIANCA SEGURANCA EMPRESARIAL EIRELI. Fração 
ideal de 50% de uma área rural de forma irregular, designada por Área Remanescente, 
resultante de desmembramento do imóvel denominado Chácara Pica Pau Amarelo, situado 
neste distrito, município e comarca de Matão, com frente para a Rodovia Carl Fischer, com as 
seguintes medidas e confrontações: “tem início esta descrição no ponto O, situado na 
confluência da Rodovia Carl Fischer, com um córrego sem denominação especial, onde faz 
divisa com propriedade de Luiz Cioffi, daí segue confrontando com a Rodovia Carl Fischer até o 
ponto 08 (oito) com os azimutes e distâncias: Ponto 0-1, Azimutes 310.26’54”, Distâncias 14,78 
(quatorze metros e setenta e oito centímetros), Ponto 1-2, Azimutes 312.14’08”, Distâncias 
14,38 (quatorze metros e trinta e oito centímetros), Ponto 2-3, Azimutes 313.55’48”, Distâncias 
17,34 (dezessete metros e trinta e quatro centímetros), Ponto 3-4, Azimutes 315.44’49”, 
Distâncias 20,11 (vinte metros e onze centímetros), Ponto 4-5, Azimutes 316.22’25”, Distâncias 
16,69 (dezesseis metros e sessenta nove centímetros), Ponto 5-6, Azimutes 318.20’01”, 
Distâncias 14,83 (quatorze metros e oitenta e três centímetros), Ponto 6-7, Azimutes 
319.17’59”, Distâncias 14,26 (quatorze metros e vinte e seis centímetros), Ponto 7-8, Azimutes 
320.21’55”, Distâncias 12,40 (doze metros e quarenta centímetros); do ponto 8 segue 
confrontando com a área 1 (um) e área 2 (dois) ambas de propriedade de Antonio Vieira Priosti 
(partes integrantes da divisão) com azimute de 206.24’18” e distância de 262,70 (duzentos e 
sessenta e dois metros e setenta centímetros), até o ponto 16; do ponto 16 segue confrontando 
com propriedade de José Carlos Chiozzini com azimute de 110.00’03” e distância de 114,88 
(cento e quatorze metros e oitenta e oito centímetros), até o ponto 17; do ponto 17 ao ponto 0, 
confronta com córrego sem denominação especial, fazendo divisa com propriedade de Luiz 
Cioffi, com o seguinte azimutes e distâncias: Ponto 17-18, Azimutes 11.50’35”, Distâncias 46,68 
(quarenta e seis metros e sessenta e oito centímetros), Ponto 18-19, Azimutes 32.22’26”, 
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Distâncias 66,07 (sessenta e seis metros e sete centímetros), Ponto 19-20, Azimutes 93.27’02”, 
Distâncias 14,46 (quatorze metros e quarenta e seis centímetros), Ponto 20-21, Azimutes 
30.19’14”, Distâncias 21,83 (vinte e um metros e oitenta e três centímetros), Ponto 21-22, 
Azimutes 348.36’42”. Distâncias 14,98 (quatorze metros e noventa e oito centímetros), Ponto 
22-23, Azimutes 37.38’13”, Distâncias 15,36 (quinze metros e trinta e seis centímetros), Ponto 
23-0, Azimutes 25.52’55”, Distâncias 43,17 (quarenta e três metros e dezessete centímetros), 
totalizando uma área de 26.353,84m² (vinte e seis mil e trezentos e cinquenta e três metros e 
oitenta e quatro decímetros quadrados) ou 1,0890 alqueires paulista, ou 2,6354 hectares. 
Imóvel esse cadastrado no INCRA em maior área com o código 618110.003670.0, sob a 
denominação de Chácara Pica Pau Amarelo, com área total (ha) 9,5, mod. rural (ha.) 14,6, n. 
mod. rurais 0,65, mod. fiscais (ha.) 12,0, n. mod. fiscais 0,79, f. min. parc. (ha.) 2,0; e com o 
seguinte n. de cadastro na Receita Federal 0774029.8. Imóvel matriculado sob nº 20.318 do 
RGI de Matão – SP. OBS: 1) Conforme Av.02/20.318 consta que o imóvel encontra-se 
atualmente cadastrado no INCRA sob nº 630.055.040.959-9, com a denominação de Estância 
A D, com área total (ha): 2,6; mod. rural (ha): 20,0; n. mod. rurais: 0,13; mod. fiscal (ha): 12,0; n. 
mod. fiscais: 0,21; e f. min. parc. (há): 2,0; e com o seguinte número na Receita Federal: 
5006278-6. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que o imóvel está próximo a 
zona urbana; há acesso por asfalto (rodovia vicinal frontal), benfeitorias como pasto, casa de 
caseiro, cercas e etc, correspondendo a área penhorada o total de 13.176,92m2. ÔNUS: 1) 
Conforme R.14/20.318 consta HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU E SEM 
CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS em favor do Banco do Brasil S/A. 2) Conforme 
Av.15/20.318 consta INDISPONIBILIDADE no processo nº 02556000820065150151 pela 3ª 
Vara do Trabalho de Araraquara – SP. Avaliado em 22/05/2013 em R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). Valor mínimo: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Depositário: Alfredo 
Saletti Neto, Rodovia Carl Fischer, km 4,5, Matão – SP. CANCELADO. 
 
LOTE 09: Nº PROCESSO: 0000380-15.2012.5.15.0081 - EXEQUENTE: MANOEL ALVES 
DOS SANTOS; EXECUTADO: DERVAIL ALCEU JOAQUIM. Fração ideal de 25% de uma 
casa residencial situada com frente para a Avenida Santo Antonio, nº 566, nesta cidade, 
distrito, município e comarca de Matão, com seu respectivo terreno que mede 11,00 (onze) 
metros de frente: 22,45 (vinte e dois metros e quarenta e cinco centímetros) de ambos os lados 
da frente aos fundos e 22,00 (vinte e dois) metros nos fundos, confrontando pela frente com a 
citada via pública, Avenida Santo Antonio, do lado direito de quem olha desta olha o terreno 
confronta com Horácio Rodrigues; do lado esquerdo com Anselmo e Osmar Mingossi e Nadir 
Cavichioli e finalmente nos fundos com Rosa Caccioli Cavichioli. CPM: 4.782. Imóvel 
matriculado sob o nº 1.637 do RGI de Matão - SP.  OBS: Conforme Auto de Penhora, trata-se 
de uma casa antiga de alvenaria e telhas. ÔNUS: Conforme Av.03/1.637 consta PENHORA da 
parte ideal de 25% do imóvel no processo n° 0000301362012150081 pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 15ª Região da Comarca de Matão - SP. Avaliado em 16/11/2017 em R$ 75.000,00 
(setenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).  

LOTE 10: N° PROCESSO: 0010430-95.2015.5.15.0081 – EXEQUENTE: ANDRE FERNANDO 
FERREIRA DE MELLO + 02; EXECUTADO: ANTONIOSI & ANTONIOSI MOVEIS LTDA – ME 
+ 02. Fração ideal de 8,33% de um terreno situado com frente para a Rua Prudente de 
Moraes (lado par), nesta cidade, distrito, município e comarca de Matão, medindo 7,00m de 
frente, igual medida nos fundos por 18,00m da frente aos fundos de ambos os lados, com 
confrontações conforme descrito na matrícula. Imóvel matriculado sob nº 7.815 do RGI de 
Matão – SP. OBS: 1) Conforme Av.02/7.815, foi construído no terreno supra um prédio 
residencial de tijolos e coberto de telhas, com área de 101,86m², que recebeu o n° 1.486 da 
Rua Prudente de Moraes. ÔNUS: 1) Conforme Av.17/7.815 consta PENHORA da parte ideal 
de 7,14% do imóvel no processo nº 347.01.2006.000879-6 pelo Tribunal de Justiça de São 
Paulo da Comarca de Matão – SP. 2) Conforme Av.18/7.815 consta INDISPONIBILIDADE da 
parte ideal de 7,14% do imóvel no processo nº 14694420105150081 pela Vara do Trabalho de 
Matão – SP. Avaliado em 05/05/2016 em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). Depositário: Adelino Antoniosi. 

 

 


