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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MONTE MOR 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação dos executados 
WERNER GRABER (CPF/MF: 225.847.198-27) e EDUARD GRABER (CPF/MF: 225.847.058-77) : 
  
O MM. Juiz de Direito Gustavo Nardi, da 01ª Vara Cível da Comarca de Monte-Mor/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Execução por 
Quantia Certa, ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra WERNER GRABER (CPF/MF: 
225.847.198-27) e EDUARD GRABER (CPF/MF: 225.847.058-77) - Processo nº 0002697-33.2009.8.26.0372 que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 13 de fevereiro de 2017, às 13h15min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de fevereiro de 2017, às 13h15min e 
se encerrará em 15 de março de 2017, às 13h15min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 
Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  
 
O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da 
arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e 
remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
IMÓVEIS: 1) A nua propriedade de um imóvel consistente em uma gleba de terras sob nº 04, oriunda da área remanescente do sítio 
São Miguel, com 20.000,00m², situado no Município e Comarca de Indaiatuba-SP, com as seguintes medidas e confrontações: parte 
do canto da tulha, segue pela parede rumo a 36º00’ SW na distância de 32,70m confrontando coma propriedade de Bernadete Ambiel, 
vira a esquerda atravessando o terreiro e na mesma confrontação e em rumo 53º30’NW na distância de 51,40m, onde vira à esquerda 
em rumo 35º00’ NW na distância de 50,60m confrontando com a propriedade de Bernadete Ambiel e João Tadeu Ambiel; deflete à 
direita em rumo a 8º00’ NW segue 34m confrontando com João Tadeu Ambiel até o caminho da roça, seguindo pelo mesmo a distância 
de 64,76m confrontando com a propriedade de João Tadeu Ambiel; daí deflete à direita confrontando com a gleba nº 03 segue 59,11m 
rumo 80º14’43” SE; daí deflete à direita e a ainda confrontando com a gleba nº 03 segue 96,03m rumo 13º26’13” SW; 38,40 em curva 
à direita de raio  80m e mais 165,68m no rumo 40º56’32” SW; daí deflete à direita em rumo 71º30’ NW na distância de 50,26m até o 
caminho da sede dividindo até aí com o loteamento  Jardim são Luiz; deflete à direito rumo 45º00’ NW na distância de 49,60m e 
dividindo com o loteamento Vila Suíça; daí deflete à direita e confrontando com a gleba5 e mais adiante com a propriedade de 
Bernadete Ambiel  segue 129,31m rumo 54º NE até o ponto de partida. Benfeitorias: A Casa Sede é composta por 4 dormitórios, 
sala, copa, cozinha, serviço, WCS e WC interno e Banho com construção no tamanho de 500m². O depósito possui cobertura de 
telhas de barro, almoxarifado, complemento de box para estacionamento de automóveis, cercado com plantas. Imóvel objeto da 
matrícula nº 51764 do livro 2-RG do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Indaiatuba-SP. Valor da Avaliação: R$ 3.754.495,36 
(três milhões setecentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reias e trinta e seis), atualizado até maio de 2015. 
Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do 
parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes 
sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. 
 
2)  A nua propriedade de um imóvel, consistente em uma gleba de terras sob nº 06, oriunda da área remanescente do sítio São 
Miguel, com 20.748,80m², situado no Município e Comarca de Indaiatuba-SP, com as seguintes medidas e confrontações: inicia-se 
no canto de divisas da gleba 08 e com a propriedade de Bernadete Ambiel, deste ponto confrontando com a gleba 08 segue 63,06m 
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rumo a 24º30’ NE; daí deflete à direita e confrontando com a gleba 07 e mais adiante com a gleba 03 segue 147,25m rumo 46º52’52” 
SE e mais 70,51m rumo 07º40’39” SW; daí deflete à esquerda e confronta ainda com a gleba 3 122,85m rumo `a 60º44’26” SE; 
84,14m rumo 01º07’50” SE e mais 81,79m rumo a 88º52’10” S; daí deflete `a direita seguindo o caminho da roça a distância de 
167,29m confrontando com a propriedade de Bernadete Ambiel, onde vira a esquerda na mesma confrontação segue rumo 50º NW 
na distância de 161,30m, até a cerca de divisa com a gleba 08. Imóvel objeto da matrícula 51766 do livro 2-RG do Cartório de Registro 
de Imóveis e Anexos de Indaiatuba-SP. Valor da Avaliação:R$ 5.310.527,60 (cinco milhões trezentos e dez mil quinhentos e vinte e 
sete reais e sessenta centavos) atualizados até maio de 2015. Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no 
respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos 
Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao 
interessado a pesquisa junto ao órgão competente. 
 
Débitos da ação: R$ 222.500,00 (duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reias), em junho de 2015, valores que deverão ser 
atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, 
responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos 
diversos Órgãos. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
 

_________________________________ 
Gustavo Nardi 
Juíz de Direito 

 


