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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 02/12/2021 até às 
14h00min (catorze 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 03/03/2022 às 14h00min (catorze 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, 
pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), 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 § 
1o, 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. 
d) Nos termos do art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à 
quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da  
alienação do bem, devendo o valor correspondente à quota-parte do coproprietário ou cônjuge 
ser calculada sobre o valor da avaliação (art. 843, § 2º CPC) e, somente sobre a parte ideal do 
executado será aceito lanço inferior ao valor da avaliação. Ficando reservada a preferência na  
arrematação ao coproprietário ou ao cônjuge não executado.  
 

BENS DISPONÍVEIS: 3ª VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA – SP. 
 

LOTE 01: N° PROCESSO: 0011034-19.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: ROBSON 
FERNANDO CORREIA + 07; EXECUTADO: COMERCIAL E TRANSPORTE LIDERGAZ 
LTDA-ME + 05. Um terreno com frente para a Rua Oito, em Rio das Pedras, compreendendo 
o lote n° 02 da quadra G, do loteamento denominado “Santa Maria”, em regime do condomínio 
Fechado Parcial, denominado “CONVIVIO – VILLAGE RIO DAS PEDRAS”, medindo quatorze 
metros e cinquenta centímetros de frente, com igual medida nos fundos, por trinta e nove 
metros e quarenta e seis centímetros de ambos os lados da frente aos fundos – 14,50 x 39,46 
ms. com uma área de 572,17 metros quadrados, confrontando do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel com lote n° 01, do lado esquerdo com o lote n° 03 e nos fundos com a 
propriedade de Antonio Costa Galvão, localizado na quadra formada pela propriedade de 
Antonio Gosta Galvão, Donato Marino Neto e os irmãos, Rua 8 e Sistemas de lazer, distantes 
15,00 metros da rua 7. Imóvel matriculado sob n° 45.411 do 2° RGI de Piracicaba – SP. OBS: 
1) Conforme Av.02/45.411 houve retificação da descrição do imóvel, em seu preâmbulo, no 
tocante à menção de que, dentro da área loteada, instituiu-se um condomínio fechado Parcial, 
denominado “Convívio Village Rio das Pedras”, vez que o loteamento, denominado “Santa 
Maria”, foi tratado sob a égide da Lei n. 6766 de 1979, e assim deve ser considerado. 2) 
Conforme Av.05/45.411 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Rio das 
Pedras sob n° 0121520030001-6119. 3) Conforme Auto de Avaliação, trata-se de um imóvel 
situado no Condomínio Convívio Village Rio das Pedras, em construção de alto padrão, tipo 
sobrado. A residência possui três quartos, seis banheiros, 2 salas, escritório, área de lazer 
completa com piscina e demais dependências, incluindo garagem para quatro carros. Conforme 
inscrição municipal, o imóvel possui 572m² de área de terreno, não constando a delimitação da 
área construída. O imóvel está situado na Rua Henrique Emilio Perim (antiga Rua Oito), 121, 
Bairro Santa Maria. 4) Conforme informações cadastradas no site da Prefeitura Municipal de 
Rio das Pedras – SP, em 29/10/2021, o imóvel possui área construída de 235,90m2. ÔNUS: 
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1) Conforme Av.01/45.411, no imóvel supra constam cláusulas restritivas quanto as 
construções e utilização do solo, conforme contrato do Loteamento. 2) Conforme Av.10/45.411 
consta PENHORA de fração ideal de 50% no processo 1003831-25-2015.8.26.0451 pela 1ª 
Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.11/45.411 consta PENHORA sob n. 12511-
09.2016.5.15.0137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) Conforme Av.13/45.411 
consta ARRESTO de fração ideal de 50% do imóvel no processo nº 10052025320178260451-
529-17 pela 1ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 5) Conforme Av.14/45.411 consta PENHORA de 
fração ideal de 50% do imóvel no processo nº 1005202-53.2017.8.26.0451-529.2017 pela 1ª 
Vara Cível de Piracicaba - SP. 6) Conforme pesquisa realizada no site de Rio das Pedras, em 
29/10/2021, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 1.907,59. Avaliado em 09/10/2017 
em R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 750.000,00 
(setecentos e cinquenta mil reais). Depositário: Ana Paula Peron dos Santos.  
 
LOTE 02: Nº PROCESSO: 0181200-65.2006.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: OSMIR JOSE ZANATTA + 02. Um terreno situado à Avenida Brasil, 
na cidade de Charqueada, desta comarca, Estado de São Paulo, o qual mede 18,50ms. 
(dezoito metros e cinquenta centímetros) de frente; 25,00ms (vinte e cinco metros) de um lado; 
34,00ms (trinta e quatro metros) de outro lado e 21,00ms (vinte e um metros) nos fundos, ou 
seja, o total de 582,00ms2 (quinhentos e oitenta e dois metros quadrados); confrontando 
pela frente com a mencionada Avenida Brasil, de um lado com Izidoro Giangrossi, de outro lado 
com Henrique Marussig e nos fundos com Miguel Celso; cujo terreno será desmembrado de 
outro de maior área devidamente transcrito sob nº 1.367, neste registro. Imóvel matriculado sob 
nº 15.463 do 1º RGI de Piracicaba – SP. 1) Conforme Av.05/15.463 foi construído um prédio 
que recebeu o nº 366 da Av. Brasil. 2) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, o imóvel possui 
uma área construída de 290,00m2. ÔNUS: 1) Conforme R.12/15.463 consta HIPOTECA de 1º 
grau em favor ao BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A. 2) Conforme Av.15/15.463 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0344010003004 pela Vara Única de Porteirinha 
- MG. 3) Conforme Av.16/15.453 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
0344010003004 pela Vara Única de Porteirinha - MG. Avaliado em 31/03/2016 em R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 562.500,00 (quinhentos e 
sessenta e dois mil e quinhentos reais). Depositário: Edemir Antonio Zanatta, Av. Brasil, nº 
366, Charqueada – SP. 
 
LOTE 03: N° PROCESSO: 0010199-65.2013.5.15.0137 - EXEQUENTE: JESIMIEL LIMA DA 
SILVEIRA; EXECUTADO: MW AUTOMOTIVO LTDA + 10.  Um terreno com frente para a 
Estrada 2, em Piracicaba, representado pela metade da Gleba “M”, situada no imóvel 
denominado Chácara São Jorge, no bairro Nazareth, medindo sessenta e dois metros de 
frente, com igual medida nos fundos, por cinquenta metros da frente aos fundos, de ambos os 
lados - 62,00 x 50,00m com área de 3.100,00 metros quadrados, confrontando de um lado 
com a Estrada 5 com a qual faz face, de outro lado com parte da gleba “L” e nos fundos com a 
outra metade da gleba “M”, de propriedade de Edgard José Libório, ou com eventuais 
sucessores, localizado na quadra formada pelas Estradas 02,03,04 e 05, cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, no distr. 01, setor 27, quadra 0064, lote 0301, sub-lote 00, 
inscrição 000.000, cód. CDP 76.078.0. Imóvel matriculado sob nº 37.206 do 2º RGI de 
Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.15/37.206 as Estradas 02,03,04 e 05, do Loteamento 
Chácara São Jorge, atualmente denomina-se Rua Frei Jorge Patrezi, José Passarella, Avenida 
Frei Francisco Antonio Perin e Rua Flávio Ruhnke respectivamente. 2) Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação, sobre o referido imóvel foram edificadas uma casa, de padrão simples, 
com laje, em ruim estado de conservação, com um quarto, um banheiro, sala com cozinha 
integrada e despensa. No imóvel há, ainda, uma área de lazer coberta, com dois banheiros e 
um cômodo anexos, além de piscina, quiosque, campo de futebol e um cômodo independente. 
O imóvel é delimitado por cerca, possuindo muro em apenas um de seus lados. Conforme 
cadastro na Prefeitura Municipal de Piracicaba (CPD 760780), a área construída perfaz 
270,80 m², e está localizado na Rua Frei Jorge Patrezi (esquina com Rua Flávio Ruhnke). 3) 
O licitante deverá declarar estar ciente de que o imóvel supra é objeto de ação de 
usucapião, sob nº 1007101-47.2021.8.26.0451, que tramita pela 2ª Vara Cível de Piracicaba 
– SP, sem julgamento de mérito. ÔNUS: 1) Conforme R.07/37.206 consta ARROLAMENTO 
DE BENS da parte ideal de 4% pela Delegacia da Receita Federal de Piracicaba -SP. 2) 
Conforme R.08/37.206 consta ARROLAMENTO DE BENS da parte ideal de 4% pela Delegacia 
da Receita Federal de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.11/37.206 consta PENHORA da parte 
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ideal de 4% no processo nº 200761090009273 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 4) 
Conforme Av.12/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ideal de 4% no 
processo 200761090009273 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 5) Conforme Av.13/37.206 
consta PENHORA da parte ideal de 0,40%no processo nº 200461090025496 pela 4ª Vara 
Federal de Piracicaba- SP. 6) Conforme Av.14/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
da parte ideal de 0,40% no processo nº200461090025496 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba -
SP. 7) Conforme Av.16/37.206 consta PENHORA da parte ideal de 4% no processo nº 
11027273519954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 8) Conforme Av.17/37.206 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ideal de 4% no processo nº 
11027273519954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 9) Conforme Av.18/37.206 
consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo nº 1014266-58.2015.8.26.0451 pela 6ª Vara Cível 
de Piracicaba - SP. 10) Conforme Av.19/37.206 consta PENHORA no processo nº 
1779001920055150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 11) Conforme 
Av.20/37.206 consta PENHORA da parte ideal 3,60% no processo nº 200461090025496 pela 4ª 
Vara Federal de Piracicaba- SP. 12) Conforme Av.21/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS da parte ideal de 3,60% no processo nº 200461090025496 pela 4ª Vara Federal de 
Piracicaba - SP. 13) Conforme Av.23/37.206 consta PENHORA de fração ideal de 4,00% no 
processo nº 00076929020074036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 14) Conforme 
Av.24/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da fração ideal de 4,00% do imóvel no 
processo nº 00076929020074036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 15) Conforme 
Av.26/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 40009283420138260451 
pelo 3º Ofício Cível de Piracicaba - SP. Avaliado em 02/04/2018 em R$ 500.000,00 (quinhentos 
mil reais). Valor mínimo: R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais). 
Depositário: Wilson Zambello.  
  
LOTE 04: N° PROCESSO: 0011208-62.2013.5.15.0137 - EXEQUENTE: SILVANIO 
RODRIGUES DIAS; EXECUTADO: DACALA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- ME + 11. 
Uma casa e seu respectivo terreno situado à Rua Ararangaba, na Vila Suarão, município de 
Itanhaém, medindo o terreno que constitui parte do lote 4 da quadra 5,10,00ms de frente para a 
referida Rua Ararangaba, por 25,00ms da frente aos fundos, de ambos os lados, encerrando a 
área de 250,00m², confinando de um lado com Yolanda Faria, de outro lado com o lote 5, e, 
nos fundos com o lote 3. Cadastrado na Prefeitura sob n° 004.005.0000. Imóvel matriculado sob 
n° 67.265 do RGI de Itanhaém - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/67.265 consta que o imóvel 
recebeu o nº 71, da Rua Ararangaba, para a qual faz frente.  2) Conforme Auto de Avaliação 
consta que o imóvel está localizado na Rua Ararangaba, lote 05, quadra 05, Suarão (lado 
praia), em Itanhaém. Entrada é pela Rua Ararangaba, n° 51. O imóvel é um lote de terreno que 
compreende metade de um salão grande de alvenaria coberto com telhado de barro e um 
pequeno quintal na frente. Está uma área comum de aproximadamente 5.000m2s. A entrada 
pela rua Ararangaba (n. 51) é pavimentada e servida por rede elétrica, água, telefone, esgoto, 
iluminação pública e coleta de lixo. ÔNUS: 1) Conforme Av.07/67.265 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00011303420125020063 pela 63ª Vara do 
Trabalho de São Paulo - SP. 2) Conforme Av.08/67.265 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 00005621220135020086 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa 
Patrimonial - GAEPP - São Paulo – SP. Avaliado em 16/08/2018 em R$ 250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 
Depositária: Helena Cristina Cavalheiro de Araujo.  

LOTE 05: N° PROCESSO: 0011055-29.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUCIANO 
APARECIDO FAGUNDES DOS SANTOS + 04; EXECUTADO: CONSTRUTORA, 
PAVIMENTADORA E COMERCIO ENCCO LTDA – EPP + 03. Lote de terreno nº 15 da quadra 
A, quarteirão 447, do loteamento Jardim Sumarezinho, situado no distrito de Hortolândia, 
nesta Comarca de Sumaré – SP, medindo 1,70 ms de frente para a Rua F; mede 14,14 ms no 
arco da esquina; por 10,70 ms nos fundos, onde confronta com o lote 30; por 16 ms pelo lado 
direito, de quem da rua olha o terreno com o rua B; mede 25 ms pelo lado esquerdo com o lote 
14, com a área de 250 ms2 localizado pelo lado direito de quem em trânsito pela rua F, vai em 
direção à rua A, na quadra completada pelas ruas F, A, G e B; lançado nesta municipalidade 
sob nº 3.086.0447.15. Imóvel matriculado sob o nº 12.814 do RGI de Sumaré – SP. OBS: 1) 
Conforme Av.05/12.814 o código contribuinte do imóvel foi alterado para o nº 
03.21.029.0152.001. 2) Conforme Auto de Avaliação, há benfeitorias não averbadas: conforme 
Certidão de Valor Venal obtida perante a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Hortolândia, 



6 
 

consta que foi edificada uma construção que totaliza 111,05 metros quadrados. O estado 
geral de conservação é ruim, o imóvel encontra-se em mau estado, com endereço atual na Rua 
Maria Rodrigues Ferreira, nº 390, Jardim Sumarezinho, Hortolândia – SP. ÔNUS: 1) 
Conforme R.04/12.814 consta PENHORA no processo nº 4685/98 pelo Serviço Anexo das 
Fazendas da Comarca de Sumaré-SP. 2) Conforme Av.06/12.814 consta PENHORA no 
processo nº 7.806/05 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Sumaré-SP. 3) 
Conforme Av.07/12.814 consta PENHORA no processo nº 8.768/02 pelo Serviço Anexo das 
Fazendas da Comarca de Sumaré - SP. 4) Conforme Av.09/12.814 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 54025826520178090011 pela 1ª Vara Cível de 
Aparecida de Goiânia - GO. 5) Conforme Av.10/12.814 consta PENHORA no processo nº 
1008228-88.2019 pelo 3º Ofício Cível do Foro Central de Piracicaba - SP. 6) Conforme 
pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Sumaré - SP, em 29/10/2021, constam 
débitos relativos à IPTU no valor de R$ 1.237,20. Avaliado em 08/02/2017 em R$ 177.195,82 
(cento e setenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos). Valor 
mínimo: R$ 88.597,91 (oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa e 
um centavos). Depositário: Eliana Teixeira.  
 
LOTE 06: N° PROCESSO: 0011658-68.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: JOSEMAR 
FERREIRA DE PAULA; EXECUTADO: EXECUCAO SEGURANCA LTDA. CHÁCARA sob o 
n. 19, da quadra F, do Loteamento “CHÁCARAS DE RECREIO VISTA VERDE”, situado no 
Bairro do Varejão, perímetro urbano deste Município e Comarca de Mairinque, Estado de São 
Paulo com a seguinte descrição: mede 24,83 metros de frente para a Alameda das Paineiras, 
lado ímpar; 32,78 metros do lado direito de quem da alameda olha para o imóvel, confrontando 
com o Sistema de Lazer 09; deflete à esquerda e mede 14,62 metros, deflete à direita medindo 
36,66 metros, deflete à esquerda medindo 14,62 metros, deflete à direita medindo 36,66 
metros, deflete à esquerda medindo 32,00 metros, confrontando com propriedade de Antônio 
Silveira Barbosa;  84,26 metros do lado esquerdo, confrontando com a chácara 18; e nos 
fundos mede 21,81 metros, mais 15 metros, confrontando com propriedade de Antônio Silveira 
Barbosa; encerrando a área de 3.326,01 metros quadrados. Cadastrado na Municipalidade de 
Mairinque – SP sob o n. 01.10.068.0380.001. Imóvel matriculado sob o nº 3.889 do RGI de 
Mairinque – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, consta as coordenadas geográficas de 
localização do lote é: - 23.436552, - 47.286411. O terreno fica acima do nível da rua, em leve 
aclive, e está localizado no Condomínio Sítio Três Lagos. Consta ainda que o Loteamento 
Chácaras de Recreio Vista Verde atualmente é denominado Condomínio Sitio Três Lagos, 
Bairro Varejão, Mairinque – SP. As Coordenadas Geográficas para chegar ao Condomínio Sitio 
Três Lagos são: 23.430965, - 47.284726. ÔNUS: 1) Conforme R.03/3.889 consta HIPOTECA 
CEDULAR DE 1º GRAU E SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS em favor do Banco 
Santander (Brasil) S/A. 2) Conforme Av.05/3.889 consta PENHORA no processo nº 
00122601520150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 3) Conforme Av.06/3.889 
consta PENHORA no processo nº 00001915720145020201 pela Central de Mandados da 
Comarca de São Paulo - SP. 4) Conforme Av.07/3.889 consta PENHORA no processo nº 
10290-25.2013.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm., Jud. e CM de 
Piracicaba - SP. 5) Conforme Av.08/3.889 consta PENHORA no processo nº 0011606-
39.2014.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividade Adm., Jud. e CM de Piracicaba – 
SP. 6) Conforme Av.09/3.889 consta PENHORA no processo nº 1000128-80.2014.5.02.0341 
pela 1ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba – SP. 7) Conforme Av.10/3.889 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00023989720135020028 pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo – SP. 8) Conforme Av.11/3.889 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00024352720135020028 pela 28ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – SP. 9) Conforme Av.12/3.889 consta PENHORA no processo nº 
1096679-51.2014.8.26.0100 pelo 30º Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – 
SP. 10) Conforme Av.13/3.889 consta PENHORA no processo nº 1016076-24.2013.8.26.0068 
pela Vara do 5º Ofício Cível da Comarca de Barueri – SP. 11) Conforme Av.14/3.889 consta 
PENHORA no processo nº 00105530720185150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – 
SP. 12) Conforme Av.15/3.889 consta PENHORA no processo nº 00106223920185150108 pela 
Vara do Trabalho de São Roque – SP. 13) Conforme Av.16/3.889 consta PENHORA no 
processo nº 00006117720145020002 pela Central de Mandados de São Paulo - SP. 14) 
Conforme Av.17/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00005718620145020005 pela 5ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 15) Conforme 
Av.18/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00241341820165240041 
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pela Vara Do Trabalho de Corumbá - MS. 16) Conforme Av.20/3.889 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 00260936220155240072 pela 1ª Vara do Trabalho de 
Três Lagoas – MS. 17) Conforme Av.21/3.889 consta PENHORA sob n° 
000268231620145020203 pela Central de Mandados de São Paulo – SP. 18) Conforme 
Av.22/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 00110994820135150137 pela 3ª 
Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. 19) Conforme Av.23/3.889 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS sob n° 00020681820135020023 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
20) Conforme Av.24/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 
00119180320145150055 pela 2ª Vara do Trabalho de Jaú – SP.  21) Conforme Av.25/3.889 
consta PENHORA sob n° 100083-51.2014.5.02.0511 pela Vara do Trabalho de Itapevi – SP. 
22) Conforme Av.26/3.889 consta PENHORA sob n° 1003209-77.2013.5.02.0242 pela Vara do 
Trabalho de Itapevi – SP. 23) Conforme Av.27/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
sob n° 00022905720135020064 pela Secretaria do Juízo Auxiliar em Execução de São Paulo – 
SP. 24) Conforme Av.28/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 
00024974120145020090 pela 90ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 25) Conforme 
Av.29/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 00022965420145020056 pelo Juízo 
Auxiliar de Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 26) Conforme Av.30/3.889 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 00016462920155020005 pelo Juízo Auxiliar de 
Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 27) Conforme Av.31/3.889 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 00012126820145020201 pelo Juízo Auxiliar de 
Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 28) Conforme Av.32/3.889 consta PENHORA 
sob n° 0002349-11.2014.5.02.0064 pela Central de Mandados de Osasco – SP. 29) Conforme 
Av.33/3.889 consta PENHORA sob n° 0002463-58.2013.5.02.0007 pela 7ª Vara do Trabalho de 
São Paulo – SP. 30) Conforme Av.34/3.889 consta PENHORA sob n° 0001155-
47.2014.5.02.0202 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial da Comarca de 
São Paulo – SP. 31) Conforme Av.35/3.889 consta PENHORA sob n° 0001296-
69.2014.5.02.0201 pela 1ª Vara do Trabalho de Barueri – SP. 32) Conforme Av.36/3.889 consta 
PENHORA sob n° 00112834720205150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 33) 
Conforme Av.38/3.889 consta PENHORA sob n° 000349-62.2014.5.02.0056 pela 56ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – SP. 34) Conforme Av.39/3.889 consta PENHORA sob n° 
0000588532014020028 pela 28ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 35) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Mairinque – SP, em 02/11/2021, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 6.729,84. Avaliado em 30/01/2020 em R$ 167.000,00 (cento e 
sessenta e sete mil reais). Valor mínimo: R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos 
reais). Depositário: Execução Segurança Ltda.  
 
LOTE 07: N° PROCESSO: 0010696-45.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUIZ CARREIRA 
BELA + 02; EXECUTADO: DAD SERVICE ELETROMECANICA INDUSTRIAL LTDA – ME + 
04. Apartamento número 201, localizado no segundo pavimento do Edifício Valquíria, situado 
na Vila Itaipus, nesta cidade de Praia Grande - SP, com a área útil de 52,6228m², área 
comum de 8,5191m², totalizando a área de 61,1419m², cabendo-lhe uma parte ideal no 
terreno e coisas de propriedade e uso comum de 23,7841m². Contribuinte: 
2.01.14.118.007.1201-1. Imóvel matriculado sob nº 146.676 do RGI de Praia Grande – SP. 
OBS: 1) Conforme Av.02/146.676 consta que o Edifício Valquíria situa-se na Avenida Marechal 
Hermes. 2) Conforme Av.11/146.676 consta que o Edifício Valquíria recebeu o nº 288 da 
Avenida Marechal Hermes. 3) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel encontra-se situado na 
Avenida Marechal Hermes, 288, Praia Grande – SP, e está desocupado. 4) Conforme 
Certidão de Oficial de Justiça, sob ID nº a435131, o imóvel é ocupado esporadicamente e não 
há morador habitual. ÔNUS: 1) Conforme Av.10/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo n° 00002718620105030054 pela Vara do Trabalho de Congonhas – MG. 2) 
Conforme Av.12/146.676 consta PENHORA de parte ideal de 20% do imóvel sob n° 
00016645520105020254 pela 4ª Vara do Trabalho de Cubatão – SP. 3) Conforme 
Av.13/146.676 consta PENHORA sob n° 00002118420175020252 pela Vara Central de 
Mandados do Foro de São Paulo – SP. 4) Conforme Av.14/146.676 consta PENHORA sob n° 
00016888920105020252 pela Vara Central de Mandados do Foro da Comarca de São Paulo – 
SP. 5) Conforme Av.15/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00001598820175020252 pelo Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 
6) Conforme Av.16/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00013017420105020252 pelo Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 
7) Conforme Av.17/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
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00004230820175020252 pelo Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 
8) Conforme Av.18/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00004803620115020252 pelo Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 
9) Conforme Av.19/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00001944220175020254 pelo Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 
10) Conforme Av.20/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00800007820075020254 pelo Juízo Auxiliar de Conciliação em Execução de São Paulo – SP. 
11) Conforme Av.21/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00009575020115020255 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
12) Conforme Av.22/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00001858020175020254 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
13) Conforme Av.23/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00000670420175020255 pela 5ª Vara do Trabalho de Cubatão – SP. 14) Conforme 
Av.24/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00013241120115020255 
pela 5ª Vara do Trabalho de Cubatão – SP. 15) Conforme Av.25/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00000211820175020254 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 16) Conforme Av.26/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00001275920125020252 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 17) Conforme Av.27/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00013285720105020252 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 18) Conforme Av.28/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 10003023720155020444 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 19) Conforme Av.29/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00016654020105020254 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 20) Conforme Av.30/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00002993520115020252 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 21) Conforme Av.31/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00001139320175020254 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 22) Conforme Av.32/146.676 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00005130720175020255 pelo Grupo Auxiliar 
de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 23) Conforme Av.33/146.676 consta PENHORA 
de parte ideal de 20% do imóvel sob n° 00723004820075020255 pela 5ª Vara do Trabalho de 
Cubatão – SP. 24) Conforme Av.34/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo n° 00002213120175020252 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial 
– GAEPP. 25) Conforme Av.35/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00005709820125020255 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
26) Conforme Av.36/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
0002118420175020252 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 27) 
Conforme Av.37/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00002723320175020255 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 
28) Conforme Av.38/146.676 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00003890920125020252 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – 
GAEPP.Avaliado em 07/05/2019 em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais).  Depositário: Nilson Augusto 
Duarte.  
 
LOTE 08: N° PROCESSO: 0011697-94.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: JULIANO 
SCANAVACA + 02; EXECUTADO: LIRIAM LUCIA AGUIAR + 02. UM LOTE DE TERRENO 
SOB N° 07 da QUADRA B, com frente para a RUA 03, lado par, do loteamento denominado 
RESIDENCIAL ALIANÇA, situado na cidade de Cerquilho, desta Comarca de Tietê, na quadra 
formada pelas Ruas 03, 04, 06 e 07 e inicia-se a 62,00 metros do P.I. na confluência com a Rua 
06, mede 10,00 metros de frente, para a Rua 03; mede 10,00 metros, nos fundos confrontando 
com o lote 27; de um lado mede 25,00 metros, confrontando com o lote 06; e de outro lado 
mede 25,00 metros, confrontando com o lote 08; encerrando a área de 250,00 metros 
quadrados. Imóvel matriculado sob n° 20.448 do RGI de Tietê – SP. OBS: 1) Conforme 
Av.09/20.448 consta que as Ruas 03, 04, 06 e 07, do Loteamento Residencial Aliança, foram 
denominadas, respectivamente, Geraldo Pires da Silva, Cesare Boni, Carmen Hespanã Brebal 
do Vale e Orlando Zanetti. 2) Conforme Av.11/20.448, consta que houve divisão amigável do 
imóvel, sendo que o imóvel supra passou a ter a seguinte descrição: LOTE DE TERRENO 
remanescente do lote n° 07 da Quadra B, com frente para a Rua Geraldo Pires da Silva, lado 
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par, do loteamento denominado RESIDENCIAL ALIANÇA, situado na cidade de Cerquilho, 
desta Comarca de Tietê – SP, na quadra completada pelas Ruas Geraldo Pires da Silva, 
Cesare Boni, Carmen Hespanã Brebal do Vale e Orlando Zanetti e inicia-se a 67,00 metros do 
P.I. na confluência com a Rua Carmen Hespanã Brebal do Vale, mede 5,00 metros de frente 
para a Rua Geraldo Pires da Silva; do lado esquerdo de quem da frente olha para o lote, mede 
25,00 metros e confronta com o lote 08; nos fundos, mede 5,00 metros e confronta com o lote 
27 e finalmente, do lado direito de quem da frente olha para o lote mede 25,00 metros e 
confronta com propriedade de Carlos Alberto Teofilo, fechando-se o perímetro, perfazendo uma 
área de 125,00 metros quadrados. 3) Conforme Auto de Avaliação, consta que no imóvel há 
uma área edificada com 57,40 metros quadrados, que recebeu o número 80 da Rua 
Geraldo Pires da Silva. Contudo, conforme consta no cadastro na Prefeitura Municipal de 
Cerquilho – SP, n° 3.34.31.00063.02, o imóvel está cadastrado sob o n° 78. Conforme consta 
da matrícula, houve divisão amigável do imóvel, sendo a área atual de terreno de 125,00 
metros quadrados. O imóvel encontra-se em regular estado de conservação.  Avaliado em 
25/10/2020 em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 97.500,00 (noventa 
e sete mil e quinhentos reais). Depositária: Liriam Lucia Aguiar. 
 
LOTE 09: Nº PROCESSO: 0012014-92.2016.5.15.0137 - EXEQUENTE: JAQUELINE VIANA 
DE PAULA; EXECUTADO: ANDRE FERREIRA – ME + 04. Um terreno sem benfeitorias, com 
frente para a Rua Dois, em Rio das Pedras, constituído por parte do lote n° 22 da quadra E, 
do loteamento denominado Jardim Santo Antonio, medindo cinco metros de frente, com igual 
medida nos fundos, por vinte e cinco metros da frente aos fundos, de ambos os lados – 5,00 x 
25,00 m -, com a área de 125,00 metros quadrados, confrontando do lado direito de quem da 
rua olha para o terreno, com o remanescente, do lado esquerdo com o lote n° 23, e finalmente 
na face dos fundos confronta com o lote n° 09, localizado no lado direito da rua Dois, a 33,00 
metros do início da curvatura na esquina com a rua Oito, na quadra que se completa com as 
ruas Trajano Alves de Moura e rua Três, cadastrado na Prefeitura Municipal de Rio das Pedras, 
sob n° 0130220326001. Imóvel matriculado sob nº 54.642 do 2° RGI de Piracicaba – SP. OBS: 
1) Conforme Auto de Avaliação, consta que o imóvel está localizado na Rua Marta Maria 
Bianchin, n° 66, Bairro Jardim Santo Antônio, bairro de classe média baixa e baixa renda da 
cidade de Rio das Pedras – SP, com serviços de água/esgoto, energia elétrica e rua 
pavimentada. Conforme informações obtidas na Prefeitura de Rio das Pedras, o imóvel possui 
área construída de 71,81m². Em diligência in loco, foi constatado que no imóvel há uma casa 
em alvenaria construída na parte direita do terreno de quem da rua olha para o imóvel, com 
padrão popular de acabamento, em ruim estado de conservação, com as seguintes 
acomodações: Recuo frontal onde fica calçada utilizada como garagem descoberta que 
acomoda dois carros pequenos; corredor na lateral esquerda do imóvel, onde foi construída 
uma cobertura com telhas Brasilit e piso cimentado; no imóvel existe dois banheiros, três 
quartos, uma sala e uma cozinha. A edificação possui piso de cerâmica na área construída, 
entretanto existem alguns cômodos que estão faltando piso. O imóvel está cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o nº 09631, inscrição nº 0130220321001, Quadra E, Lote 22. 2) 
Conforme Certidão de Oficial de Justiça, sob ID n. e823205, o imóvel estava ocupado. ÔNUS: 
1) Conforme Av.06/54.642 consta PENHORA no processo nº 0014772-80.2017.8.26.0451 pela 
6ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 2) Conforme Av.08/54.642 consta PENHORA no processo nº 
1001411-76.2017.8.26.0451 pela 3ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Rio das Pedras - SP, em 30/10/2021, constam 
débitos relativos a IPTU no valor de R$ 4.435,24. Avaliado em 20/08/2019 em R$ 100.271,05 
(cem mil, duzentos e setenta e um reais e cinco centavos). Valor mínimo: R$ 75.203,28 
(setenta e cinco mil, duzentos e três reais e vinte e oito centavos). Depositário: André 
Ferreira.  
 
LOTE 10: Nº PROCESSO: 0010534-16.2015.5.15.0137 - EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: MIRANTE BRASIL ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO 
LTDA + 04. Vaga nº 07, situada no sub-solo do Condomínio Edifício Jardim Europa, nesta 
cidade de Piracicaba - SP, com entrada pelo nº 889 da Rua Barão de Piracicamirim, 
contendo uma área útil de 13,75 ms2, área comum de 22,09ms2., e área total de 35,84ms2., 
com uma fração ideal no terreno de 1.06%, confronta na frente com a circulação para autos; à 
esquerda com a vaga 06; a direita com a vaga nº 08 e nos fundos com a Rua Barão de 
Piracicamirim. Imóvel matriculado sob nº 56.462 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: Conforme 
Av.01/56.462 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP no distrito 01, 
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setor 08, quadra 0019, lote 0292, sub-lote 0037, CPD 1345095. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.04/56.462 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo nº 0016923-19.2017.8.26.0451 pela 
3ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 2) Conforme Av.06/56.462 consta PENHORA no processo nº 
0016923-19.2017.8.26.0451 pela 3ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.07/56.462 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00009369420145020085 pela 
Secretaria do Juizo Auxiliar em Execução de São Paulo - SP. 4) Conforme pesquisa realizada 
no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 07/01/2021, constam débitos relativos a 
IPTU no valor de R$ 9.800,98. Avaliado em 02/10/2018 em R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
Valor mínimo: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Depositário: Luiz Carlos Gomes de Assis.  
 
LOTE 11: Nº PROCESSO: 0202700-90.2006.5.15.0137 – EXEQUENTE: EDIGELSON NEVES 
DA SILVA + 01. EXECUTADO: POSTOPIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA + 04. Box de 
garagem n. 03, localizado no sub-solo do Condomínio Edifício Ypê, sito a Rua 7 de Setembro, 
868, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, com a área útil de 7,500m2, área comum de 
11,8436 m2, área total de 19,3436 m2 e fração ideal no terreno de 0,7342%. Imóvel 
matriculado sob n. 36.425 do RGI de Indaiatuba - SP. Avaliado em 15/08/2016 em R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  
 
LOTE 12: N° PROCESSO: 0011485-10.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: JUNIOR CESAR DE 
ARAUJO SILVA + 05; EXECUTADO: MAG TRANSFORMADORES LTDA + 03. A) Caminhão 
VW/8.140, placa AIB9721, RENAVAM 00706615638, chassi 9BWVTAT65WRB09263, 
fabricação/modelo 1998/1999, motor movido a diesel, cor branca, com logotipo da empresa 
“Sercamp”, hodômetro marcando 481.117 km, alguns amassados na lataria, com carroceria 
aberta acoplada, em regular estado de conservação e funcionamento. ÔNUS: Conforme 
pesquisa realizada no site do DETRAN – SP, em 01/11/2021, consta licenciamento em atraso, 
sendo o último licenciamento efetuado no exercício de 2019. Avaliado em 17/08/2021 em R$ 
61.493,00 (sessenta e um mil e quatrocentos e noventa e três reais). Valor mínimo: R$ 
30.746,50 (trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). 
B) Caminhão VW/23.210 MOTOR CUMMINS, placa DIY8959, RENAVAM 00828531498, 
CHASSI 9BW1K82T44R423594, FABRICAÇÃO/MODELO 2004/2004, motor movido a diesel, 
cor branca, com logotipo da empresa “Sercamp”, hodômetro marcando 520.368 km, com 
carroceria aberta e mecanismo de guindaste tipo munck PHD acoplados, em regular estado de 
conservação e funcionamento. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do DETRAN – SP, 
em 01/11/2021, consta licenciamento em atraso, sendo o último licenciamento efetuado no 
exercício de 2019. Avaliado em 17/08/2021 em R$ 192.153,00 (cento e noventa e dois mil, 
cento e cinquenta e três reais). Valor mínimo: R$ 96.076,50 (noventa e seis mil, setenta e 
seis reais e cinquenta centavos). Bens localizados na Rodovia SP – 101, KM 16,5, Jardim 
Daniela, Monte Mor – SP, onde funciona a sede da empresa Sercamp Manutenção em 
Transformadores e Disjuntores Ltda. Depositário: Sergio Jose de Lima, Rua Maria Dirce Muller, 
52, Hortolândia - SP. 

  

 

 


