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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 09/12/2020 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 abaixo do valor mínimo estabelecido no edital, desde que observado o percentual 
previsto no art. 891, § único do CPC, ou seja, venda na modalidade de “VENDA DIRETA”, até o 
dia 25/03/2021 às 16h00min (dezesseis horas), (também pelo e-mail: 
contato@galeriapereira.com.br). 
- As propostas deverão ser necessariamente encaminhadas ao corretor. Eventuais propostas 
que forem apresentadas diretamente ao processo não serão conhecidas (serão 
desconsideradas).  
4 – VALOR MÍNIMO: 100 (cem por cento) da avaliação do bem. 
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). 

b) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, por meio de depósito 
judicial, devendo apresentar o comprovante de recolhimento à Secretaria da unidade 
jurisdicional. Ressalva-se a possibilidade de pactuação direta com o corretor, pelo 
proponente (adquirente), para pagamento em prazo diverso. 

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.  

A proposta de maior valor, dentre as que atingirem/superarem o valor mínimo estabelecido pelo 

Juízo será imediatamente aceita/homologada. 

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 30 (trinta) 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, por se tratar de dívida líquida e 
certa. 
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 à Vara do Trabalho de Tanabi.  
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9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar: “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 
quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de 
venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do 
Juízo. 
11 - Será expedida carta de alienação do imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. Em caso de parcelamento, o imóvel ficará gravado com hipoteca, nos 
termos do artigo 895, § 1º do CPC. 
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/arrematação do(s) bem(s) pelo 
exequente, este ficará responsável pela integralidade da comissão do Dr. 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, além da comissão do Sr. 
Adílio Gregório Pereira.  
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no estado 
em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s) estão disponíveis no www.galeriapereira.com.br (as fotos disponíveis no referido 
site são meramente ilustrativas/exemplificativas). 
DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar o bem imóvel, 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, não serão de responsabilidade do 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). Eventuais taxas, condomínios, multa ou outras despesas, serão retidas de eventual valor 
remanescente da execução ou, inexistindo valores, será expedido ofício ao órgão público 
competente a fim de promover a cobrança e/ou inscrever em dívida ativa, em responsabilidade 
do anterior proprietário.  
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.  
 

BENS DISPONÍVEIS: VARA DO TRABALHO DE TANABI – SP. 
 

LOTE 01: Nº PROCESSO: 0001400-65.1995.5.15.0104 – EXEQUENTE: JULIO CESAR DOS 
SANTOS + 07; EXECUTADO: ALVES AZEVEDO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA + 06. 
Imóvel situado na Rua Rio Bonito, 1206, Brás, São Paulo – SP, onde funciona um 
estacionamento e possui outras edificações existentes, com área de 9.063,00m², composto 
pelas matrículas 935, 936, 937, 938, 939, 940 e 941 do 5º RGI de São Paulo – SP, assim 
descritas: A) O lote nº 5 da quadra A da Vila Louzan, situado à Rua Cachoeira, entre os nº 
1.869 e 1.887, no 25º Subdistrito-Pari, em São Paulo – SP, medindo 8,00m. de frente, tendo 
da frente aos fundos, 35,30m. do lado esquerdo, onde confronta com Maria do Carmo Dias e 
35,25m. do lado direito, onde confronta com José da Silva Ramos e 8,00m. nos fundos, onde 
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confina com Laticínios União Ltda., com a área de 282m2. Imóvel matriculado sob nº 935 do 5º 
RGI de São Paulo - SP. OBS: Conforme documento juntado aos autos pela Prefeitura Municipal 
de São Paulo – SP, sob ID. 905000a, o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal 
local sob nº 017.043.0022-3. ÔNUS: 1) Conforme R.08/935 consta HIPOTECA CEDULAR em 
favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 2) Conforme R.09/935 consta HIPOTECA 
CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 3) Conforme R.10/935 consta 
HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 4) Conforme R.13/935 
consta PENHORA no processo nº 1205/97 pela 58ª Vara do Trabalho de São Paulo - Capital. 5) 
Conforme R.14/935 consta PENHORA no processo nº 648/1978 pela 1ª Vara Judicial da 
Comarca de Espirito Santo do Pinhal – SP. 6) Conforme R.15/935 consta PENHORA no 
processo nº 95.0523425-2 pela 1ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - SP. 7) Conforme 
Av.26/935 consta PENHORA no processo nº 1011869-42.1997.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível do 
Foro Central de São Paulo - SP. 8) Conforme Av.28/935 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processos nº 00750009720085150158 pela Vara do Trabalho de Ituverava - SP. 9) 
Conforme Av.29/935 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
01539005319955020048 pelo Tribunal Superior do Trabalho - SP. 10) Conforme documento 
juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID n. 905000a, constam 
débitos relativos a IPTU no valor de R$ 44.040,07, atualizados até 13/10/2020. B) Um prédio e 
seu respectivo terreno situado a Rua Cachoeira nº 1.869, no 25º Subdistrito-Pari, em São 
Paulo – SP,  medindo 8,00m de frente, por 35,25m da frente aos fundos, do lado esquerdo 
onde confronta com o lote 5; 35,20m do lado direito, onde confronta com o lote 3, ambos de 
propriedade de Laticínios União Ltda., tendo nos fundos a largura de 8,00m., confinando com 
Laticínios União S.A, encerrando a área de 281,00m2. Imóvel matriculado sob nº 936 do 5º RGI 
de São Paulo - SP. OBS: Conforme documento juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de 
São Paulo – SP, sob ID. 905000a, o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal 
local sob nº 017.043.0021-5. ÔNUS: 1) Conforme R.08/936 consta HIPOTECA CEDULAR em 
favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 2) Conforme R.09/936 consta HIPOTECA 
CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 3) Conforme R.10/936 consta 
HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 4) Conforme R.13/936 
consta PENHORA no processo nº 1205/97 pela 58ª  Vara do Trabalho de São Paulo - Capital. 
5) Conforme R.14/936 consta PENHORA no processo nº 648/1978 pela 1ª Vara Judicial da 
Comarca de Espírito Santo do Pinhal - SP. 6) Conforme R.15/936 consta PENHORA no 
processo nº 95.0523425-2 pela 1ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - SP. 7) Conforme 
Av.26/936 consta PENHORA no processo nº 1011869-42.1997.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível do 
Foro Central de São Paulo - SP. 8) Conforme Av.28/936 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processos nº 00750009720085150158 pela Vara do Trabalho de Ituverava - SP. 9) 
Conforme Av.29/936 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
01539005319955020048 pelo Tribunal Superior do Trabalho - SP. 10) Conforme documento 
juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID n. 905000a, constam 
débitos relativos a IPTU no valor de R$ 43.680,28, atualizados até 13/10/2020. C) Um terreno 
situado à Rua Rio Bonito e Rua Projetada, no 25º Subdistrito-Pari, em São Paulo – SP, 
medindo 8,00m de frente por 80,00m da frente aos fundos, ou sejam, 640,00m2., dividindo de 
um lado com propriedade de Laticínios União S.A, de outro lado com uma Rua Projetada e nos 
fundos com propriedade de Maria do Carmo Dias e Maria de Jesus Dias. Imóvel matriculado 
sob nº 937 do 5º RGI de São Paulo - SP. OBS: Conforme documento juntado aos autos pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID. 905000a, o imóvel encontra-se cadastrado na 
Prefeitura Municipal local sob nº 017.043.0024-1, bem como as matrículas 938 e 939 do 5º RGI 
de São Paulo – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.08/937 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do 
Banco do Estado de São Paulo S/A. 2) Conforme R.09/937 consta HIPOTECA CEDULAR em 
favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 3) Conforme R.10/937 consta HIPOTECA 
CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 4) Conforme R.13/937 consta 
PENHORA no processo nº 1205/97 pela 58ª Vara do Trabalho de São Paulo – Capital. 5) 
Conforme R.14/937 consta PENHORA no processo nº 648/1978 pela 1ª Vara Judicial da 
Comarca de Espirito Santo do Pinhal – SP. 6) Conforme R.15/937 consta PENHORA no 
processo nº 95.0523425-2 pela 1ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo - SP. 7) Conforme 
Av.26/937 consta PENHORA no processo nº 1011869-42.1997.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível do 
Foro Central de São Paulo - SP. 8) Conforme Av.28/937 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00750009720085150158 pela Vara do Trabalho de Ituverava - SP. 9) 
Conforme Av.29/937 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
01539005319955020048 pelo Tribunal Superior do Trabalho - SP. D) Um prédio e respectivo 
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terreno situado à Rua Rio Bonito nº 234, no 25º Subdistrito-Pari, em São Paulo – SP, 
medindo o terreno 50,00m de frente, por 70,00m da frente aos fundos, perfazendo uma área 
de 3.500m², confinando de um lado com a Rua Projetada de outro e nos fundos com Manoel 
Dia Henrique. Imóvel matriculado sob nº 938 do 5º RGI de São Paulo - SP. OBS: 1) Conforme 
Av.03/938 consta alteração da numeração do prédio supra, que passou a ter o nº 1.206 da Rua 
Rio Bonito. 2) Conforme documento juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – 
SP, sob ID. 905000a, o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 
017.043.0024-1, bem como as matrículas 937 e 939 do 5º RGI de São Paulo – SP. ÔNUS: 1) 
Conforme R.12/938 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo 
S/A. 2) Conforme R.13/938 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São 
Paulo S/A. 3) Conforme R.14/938 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado 
de São Paulo S/A. 4) Conforme R.17/938 consta PENHORA no processo nº 1205/97 pela 58ª 
Vara do Trabalho de São Paulo – Capital. 5) Conforme R.18/938 consta PENHORA no 
processo nº 648/1978 pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Espirito Santo do Pinhal – SP. 6) 
Conforme R.19/938 consta PENHORA no processo nº 95.0523425-2 pela 1ª Vara de 
Execuções Fiscais de São Paulo – Capital. 7) Conforme R.24/938 consta PENHORA no 
processo nº 2445/1997 pela 68ª Vara do Trabalho de São Paulo - Capital. 8) Conforme 
Av.27/938 consta PENHORA no processo nº 02445008919975020068 pela 68ª Vara do 
Trabalho de São Paulo - SP. 9) Conforme Av.32/938 consta PENHORA no processo nº 
1011869-42.1997.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP. 10) 
Conforme Av.34/938 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00750009720085150158 pela Vara do Trabalho de Ituverava - SP. 11) Conforme Av.35/938 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 01539005319955020048 pelo Tribunal 
Superior do Trabalho - SP. E) Um terreno situado à Rua Rio Bonito, no 25º Subdistrito-Pari, 
em São Paulo – SP, com a área de 4.500,00m², anexo ao nº 234 da Rua Rio Bonito, 
confinando de um lado com o prédio da Sociedade União de Laticínios Ltda., de outro com 
terrenos de Manoel Dia Henriques. Imóvel matriculado sob nº 939 do 5º RGI de São Paulo - SP. 
OBS: Conforme documento juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob 
ID. 905000a, o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 
017.043.0024-1, bem como as matrículas 937 e 938 do 5º RGI de São Paulo – SP. ÔNUS: 1) 
Conforme R.08/939 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo 
S/A. 2) Conforme R.09/939 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São 
Paulo S/A. 3) Conforme R.10/939 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado 
de São Paulo S/A. 4) Conforme R.13/939 consta PENHORA no processo nº 1205/97 pela 58ª  
Vara do Trabalho de São Paulo – Capital. 5) Conforme R.14/939 consta PENHORA no 
processo nº 648/1978 pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Espirito Santo do Pinhal – SP. 6) 
Conforme R.15/939 consta PENHORA no processo nº 95.0523425-2 pela 1ª Vara de 
Execuções Fiscais de São Paulo - Capital. 7) Conforme Av.26/939 consta PENHORA no 
processo nº 1011869-42.1997.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo - SP. 
8) Conforme Av.28/939 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00750009720085150158 pela Vara do Trabalho de Ituverava - SP. 9) Conforme Av.29/939 
consta  INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 01539005319955020048 pelo Tribunal 
Superior do Trabalho da 2ª Região -  São Paulo - SP. 10) Conforme documento juntado aos 
autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID n. 905000a, constam débitos 
relativos a IPTU referente às matriculas 937, 938 e 939 do 5º RGI de São Paulo – SP, no valor 
de R$ 3.264.755,75, atualizados até 13/10/2020. F) O lote 3 da quadra A da Vila Louzan, 
situado à Rua Cachoeira, no 25º Subdistrito-Pari, em São Paulo – SP, medindo 8,00m de 
frente por 35,00m da frente aos fundos, do lado esquerdo, onde confronta com o lote 2 e 
35,20m da frente aos fundos, do lado direito confrontando com o lote 4 e tendo 8,00m nos 
fundos confrontando com Laticínio União S.A, com a área total de 281,20m². Imóvel 
matriculado sob nº 940 do 5º RGI de São Paulo - SP. OBS: Conforme documento juntado aos 
autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID. 905000a, o imóvel encontra-se 
cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 017.043.0020-7. ÔNUS: 1) Conforme R.08/940 
consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 2) Conforme 
R.09/940 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo S/A. 3) 
Conforme R.10/940 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo 
S/A. 4) Conforme R.13/940 consta PENHORA no processo nº 1205/97 pela 58ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – Capital. 5) Conforme R.14/940 consta PENHORA no processo nº 
648/1978 pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Espirito Santo do Pinhal - SP. 6) Conforme 
R.15/940 consta PENHORA no processo nº 95.0523425-2 pela 1ª Vara de Execuções Fiscais 



5 
 

de São Paulo – Capital. 7) Conforme Av.26/940 consta PENHORA no processo nº 1011869-
42.1997.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo – Capital. 8) Conforme 
Av.28/940 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00750009720085150158 
pela Vara do Trabalho de Ituverava - SP. 9) Conforme Av.29/940 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 01539005319955020048 pelo Tribunal Superior do Trabalho - SP. 10) 
Conforme documento juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID n. 
905000a, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 43.847,19, atualizados até 
13/10/2020. G) O lote nº 3 da quadra A na Vila Quitas, prolongamento da Rua Cachoeira, no 
25º Subdistrito-Pari, em São Paulo – SP, medindo 3,00m de frente, por 35,25m da frente aos 
fundos, ou seja, 280m², confrontando a esquerda com Domingos José Pereira, á direita com 
Alberto Santos Xavier e nos fundos com Laticínios União S.A. Imóvel matriculado sob nº 941 do 
5º RGI de São Paulo - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/941, consta que os imóveis supra 
(matrículas 935 à 941) possuem uma área de 9.063,00m² e que sobre eles foi construído um 
prédio sob nº 1.206 da Rua Rio Bonito, com  as seguintes características: 1) Prédio chamado 
de A/A , com dois pavimentos e um porão onde se localizam câmaras frigorificas. O andar 
superior, onde se localizam os escritórios e parte do setor industrial, tem a área construída de 
1.040m² e o andar térreo onde se localizam o laboratório, empacotamento e câmeras 
frigorificas, tem a área construída de 1.148m² e o pé direito de 5,00m e 7,00. São as seguintes 
características construtivas: Fundação formada por blocos e baldrames de concreto, estrutura 
do edifício de concreto armado, paredes de alvenaria de tijolos, revestidas de argamassa e 
pintadas com tinta plástica, piso de granito, tacos de peroba, e paviflex no escritório, tendo a 
parte industrial piso de concreto alisado, ladrilhos cerâmicos e ladrilhos de ferro, tesouras do 
telhado de madeira e cobertura com telhas francesas, esquadrias de ferro e de madeira e forro 
de laje de concreto no 1º pavimento e de Eucatex no escritório. 2) Prédio denominado B, B’, B’’, 
com dois pavimentos e sem porão, ocupado por câmaras frigorificas, tem a área construída de 
4.146m² e pé direito de 4,00m e 5,00m. São as seguintes características construtivas: 
Fundação formada por blocos e baldrames de concreto, estrutura do edifício de concreto 
armado, tesouras, do telhado de madeira e cobertura com telhas francesas, piso de concreto 
armado, paredes de alvenaria de tijolos, revestidas de argamassa e pintadas com tinta plástica, 
esquadrias de ferro e de madeira. 3) Prédio denominado C onde funcionam um depósito, oficina 
mecânica e escritório, com a área construída de 895m² e pé direito de 4m, tem as seguintes 
características construtivas: fundação formada por blocos e baldrames de concreto, estrutura 
de edifício de concreto armado, tesouras do telhado de madeira e cobertura com telhas 
francesas, piso de concreto alisado, esquadrias de ferro e de madeira, instalações elétricas e 
hidráulica. 4) Prédio chamado D, abriga a cabine de força, com a área construída de 31,50m² e 
pé direito de 6m. O edifício tem as seguintes características construtivas: Fundação formada 
por blocos e baldrames de concreto, estrutura do edifício de concreto armado, tesouras do 
telhado de madeira e cobertura com telhas francesas, paredes de alvenaria de tijolos, 
revestidas de argamassa e pintadas, piso de concreto alisado. 5) Prédio chamado E ocupado 
pela portaria, com a área construída de 23m2 e pé direito de 4m, tem as seguintes 
características construtivas: Fundação formada por blocos e baldrames de concreto, estrutura 
do prédio de concreto armado, paredes de alvenaria de tijolos revestidas e pintadas, piso de 
concreto alisado, esquadrias de ferro e de madeira, instalações elétrica e hidráulica. 6) 
Residência tipo normando prédio de dois pavimentos, com frente para a Rua Cachoeira, 1862, 
área construída estimada de 150m² e pé direito de 3,50m, tem as seguintes características 
construtivas: fundação formada por blocos e baldrames de concreto armado, paredes e 
estruturas do edifício de tijolos, com banas lisas e pintadas, estrutura do telhado de madeira e 
cobertura com telhas de barro, no estilo normando, esquadrias de madeira, piso e forro de 
tábuas, instalações elétrica e hidráulica. 2) Conforme Av.27 das matrículas 935, 936, 937, 939, 
940 e 941 e Av.33 da matrícula 938, a proprietária foi notificada em 19/01/2017, para fins de 
utilização compulsória, uma vez que os imóveis objeto das matrículas supra constam no 
perímetro da Subprefeitura Mooca, incumbindo a proprietária, no prazo máximo de um ano, a 
partir do recebimento da notificação, a ocupação do imóvel. 3) Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, o imóvel está localizado na Rua Rio Bonito, 1206, Brás, São Paulo - SP. A maior 
parte do terreno não tem construção, onde funciona um estacionamento e as várias edificações 
existentes no local estão em péssimas condições, muitos antigas, com partes do telhados 
desabadas, havendo prédio em que o desabamento do telhado foi total, e mesmo nas partes 
em que há telhado há muitas infiltrações e goteiras, estando algumas partes do prédios em 
estado de franca ruína, com vestígios de muitos pombos e ratos, com a parte elétrica e 
hidráulica em situação lastimável, sem condições de funcionamento. 4) Conforme documento 
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juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID. 905000a, o imóvel 
encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 017.043.0023-1. ÔNUS: 1) 
Conforme R.08/941 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São Paulo 
S/A. 2) Conforme R.09/941 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado de São 
Paulo S/A. 3) Conforme R.10/941 consta HIPOTECA CEDULAR em favor do Banco do Estado 
de São Paulo S/A. 4) Conforme R.13/941 consta PENHORA no processo nº 1205/97 pela 58ª 
Vara do Trabalho de São Paulo - Capital. 5) Conforme R.14/941 consta PENHORA no processo 
nº 648/1978 pela 1ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal – SP. 6) Conforme R.15/941 
consta PENHORA no processo nº 95.0523425-2 pela 1ª Vara de Execuções Fiscais de São 
Paulo - Capital. 7) Conforme Av.26/941 consta PENHORA no processo nº 1011869-
42.1997.8.26.0100 pela 9ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo -Capital. 8) Conforme 
Av.28/941 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00750009720085150158 
pela Vara do Trabalho de Ituverava - SP. 9) Conforme Av.29/941 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 01539005319955020048 pelo Tribunal Superior do Trabalho - SP. 10) 
Conforme documento juntado aos autos pela Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, sob ID n. 
905000a, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 43.511,44, atualizados até 
13/10/2020. Avaliado em 21/03/2018 em R$ 45.315.000,00 (quarenta e cinco milhões e 
trezentos e quinze mil reais). Valor mínimo: R$ 45.315.000,00 (quarenta e cinco milhões e 
trezentos e quinze mil reais). Depositário: Laticínios União Ltda. 

 

 

 


