
 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
 

EDITAL DE HASTAS PÚBLICAS N° 06/2019 PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS E 
INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor, EDSON DA SILVA JÚNIOR, Juiz do Trabalho da Divisão de Execução 
de Bauru, na forma da lei,   
 
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tomarem conhecimento e interessar possa, que 
nas Varas do Trabalho abaixo indicadas (integrantes da Seção de Hastas Públicas - SHP, instalada na 
sede da circunscrição de Bauru, integrada aos respectivos Núcleos Regionais de Gestão de Processos 
e de Execução (Provimento GP Nº 02/2013) que integram o Núcleo de Pesquisa Patrimonial - NPP 
(Provimento GP-CR Nº 01/2014), processam-se os feitos ao final relacionados, bem como que foi 
designado o dia 20 de novembro de 2019, às 13:00 horas, para a realização de LEILÃO, nas 
modalidades PRESENCIAL e ELETRÔNICO, ocasião em que se fará a venda pelo maior lanço oferecido, 
observados os valores mínimos determinados para cada lote de bens. Todas as hastas ocorrerão na 
sede do Fórum Trabalhista, situado na   Rua Antônio Cintra Junior, Nº 3-11 - Bairro Jardim Cruzeiro 
do Sul - Município de Bauru/SP - CEP. 17030-380 e no ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.lut.com.br, 
ficando nomeado o Leiloeiro Oficial, Sr. Cézar Augusto Badolato Silva, credenciado nos termos do 
provimento GP-CR Nº 03/2014, no horário supra indicado, nos termos do Artigo 888 - CLT e referido 
provimento GP-CR Nº 03/2014 alterado pelo Provimento GP-CR Nº 04/2015. 
 
MAIORES INFORMAÇÕES GERAIS REFERENTE A ÔNUS E OUTROS CONSULTAR O SITE DO 
LEILOEIRO. 
 

1- Processo:  0060800-06.2008.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): TALINE FERNANDA SMANIOTO e OUTROS 
EXECUTADO (S): CENTRO DE ENSINO BARRA BONITA S/C LTDA e OUTROS 
 
1.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 12152 - 1º Cartório - SAO MANUEL/SP 
Descrição: Um lote de terreno com uma área de 1.805,24 m2. 
ÔNUS: ID. acd5c68 - Ofício n.002/2018 do Município de São Manuel informando que em relação ao 
imóvel matriculado sob n.12.152 do CRI de São Manuel, localizado na Rua Mariano Catalan, São Manuel, 
existem débitos no importe de R$176.311,72 em 25/07/2018. 
Constam na matrícula do imóvel as seguintes averbações/registros: 
1- registro n.4/12.152 - o credor hipotecário, BANCO ROYAL DE INVESTIMENTOS S/A, (Administrador 
Judicial, Sr. VANIO CESAR PICKLER AGUIAR); 
2- averbação n.5/12.152 - 4ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo, penhora 
efetuada na Ação de Execução de Título Extrajudicial n.2006.61.00.019786-8 (Exequente: Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico Social - BNDES); 
Proprietários: LUIZ CARLOS BARIUNUEBO (CPF: 018.683.298-28) 
Localização: Rua Mariano Catalan - Cidade: SAO MANUEL UF: SP 
Avaliação: R$ 700,000.00 (setecentos mil reais), em 05 de setembro de 2018 
Valor mínimo (100%): R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) 
Não há anexos cadastrados para este bem. 



 
2 . Processo:  0103900-34.2007.5.15.0091 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 

 
EXEQÜENTE (S): MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS 
EXECUTADO (S): GULO – DICIAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS – ME E 
OUTROS 
 
2.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 16881 - 1º Cartório - BAURU/SP 
Descrição: Um terreno localizado no Vale do Igapó, Alameda Parari, s/n, sem benfeitorias ou constru-
ções, medindo 12,00 m de frente x 25,00 de fundo, perfazendo área de 300,00 m2. 
ÔNUS: O bem foi adquirido pelos executados através de escritura pública de venda e compra, data de 
06/12/1990, sendo que o imóvel não possui matrícula autônoma, registrado ainda em matrícula 
maior, de número 16.881 do 1.º CRI de Bauru-SP. Matrícula na Prefeitura: 31612007. O imóvel localiza-
se em área de preservação ambiental (APA) Municipal e é considerado Reserva Ambiental de Cerrado 
pela CETESB. 
Proprietários: MARINEZ BENESSUTI CHRISTIQUINI (CPF: 213.184.008-05), JOSE CHRISTIQUINI 
(CPF: 404.066.448-53). 
Localização: ALAMEDA PARARI, s/n - Bairro: VALE DO IGAPÓ - Cidade: BAURU UF: SP - CEP: 
7100000. 
Avaliação: R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em novembro de 2018 
Valor mínimo (50%): R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

3. Processo:  0142700-92.2009.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS 
 

EXEQÜENTE (S): UNIÃO 
EXECUTADO (S): INDÚSTRIA DE BORDADOS CRISTIANE LTDA. EPP. E OUTROS 
 
3.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 4748 - 1º Cartório - IBITINGA/SP. 
Descrição: Um terreno situado em Ibitinga, à rua "Terra Branca", antiga rua quatro, medindo seis metros 
e cinquenta centímetros de frente, por vinte metros da frente aos fundos, de largura uniforme, confron-
tando na frente com a referida rua, de um lado com Ademir Pedro dos Santos, sucessor de Clóvis Ciccotti, 
do outro lado e nos fundos com Clóvis Ciccotti, encerrando a área de 130 metros quadrados. O terreno 
descrito está localizado no lado ímpar da rua "Terra Branca", distante 24 metros da Avenida Japão, e 
cadastrado na prefeitura Municipal Local como lote 9 e 9-A, quadra 151, Setor I. 
Benfeitorias não constantes da matrícula: Casa sobrado, com três quartos, um banheiro, sala e cozinha. 
Proprietários: ADEMIR APARECIDO BASANA (CPF: 020.261.428-07) 
Localização: Rua Terra Branca, 50 - Cidade: IBITINGA UF: SP - CEP: 14940000. 
Avaliação: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em julho de 2015. 
Valor mínimo (50%): R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 
 



 
4. Processo:  0001870-71.2012.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS 

 
EXEQÜENTE (S): GEISA SUELEN STUQUE DE OLIVEIRA 
EXECUTADO (S): ROCHA & PIRES CONFECÇÕES INFANTIS LTDA – ME E OUTROS 
 
4.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 2190 - 1º Cartório - IBITINGA/SP. 
Descrição: Imóvel objeto da matrícula 21.990 do CRI de Ibitinga (terreno e residência) 
Proprietários: ERLIO AMARAL PIRES (CPF: 288.026.998-95) 
Localização: Rua Maria Brigne Pacola, 605 - Bairro: Jardim Pacola - Cidade: IBITINGA UF: SP - CEP: 
14940000. 
Avaliação: R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em fevereiro de 2016. 
Valor mínimo (50%): R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

5. Processo:  0001516-28.2012.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): JHONNY LUIZ FRATTIANI 
EXECUTADO (S): JULIO CESAR GIGLIOTTI JAU - EPP 
 
5.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 58484 - 1º Cartório - JAU/SP. 
Descrição: Um apartamento sob número 601, localizado no oitavo pavimento do Edifício Residencial 
Paissandu, com frente para Rua Paissandu, 251 ¿ Jaú/SP, com área total de 263,1741 m², sendo 171,43 
m² de área privativa, 69,2441 m² de área comum e 22,50 m² de duas vagas de garagem, correspondendo 
à fração ideal de 60,335137 m² ou 7,86269% do terreno, com direito às vagas de garagens números 17 
e 22. 
Ônus: Existem débitos fiscais junto ao Município de Jaú, no importe de R$12.116,62 em 20/10/2016 
(fls.162/167). 
Coproprietária: MELINA CARVALHO DE FREITAS - CPF: 141.267.358-52. 
Proprietários: JULIO CESAR GIGLIOTTI (CPF: 061.821.708-83) 
Localização: RUA PAISSANDU, 251 - Cidade: JAU UF: SP 
Avaliação: R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em março de 2016. 
Valor mínimo (60%): R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

6. Processo:  0011551-34.2015.5.15.0090 - 3ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): DAYANNI RODRIGUES DA SILVA 
EXECUTADO (S): ADILSON EBIZERO 
 
6.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 3278 - 1º Cartório - IBITINGA/SP. 
Descrição: Uma casa de morada construída de tijolos e coberta de telhas, com cinco cômodos e um hall 
nos fundos situada na cidade de Iacanga, com área de 228,80 m2. 
--------------- 



Uma casa de morada 
--------------- 
Uma casa de morada, construída de tijolos e coberta de telhas, com cinco cômodos e um hall nos fundos, 
situada na cidade de Iacanga, desta comarca, à Avenida "Dr. Jonas Nunes Brigagão, nº 11 (onze), e 
respectivo terreno que faz esquina com a rua "Monsenhor João Felipe", medindo onze (11) metros de 
frente para a Avenida "Dr. Jonas Nunes Brigagão", antiga rua "São Domingos"; igual medida nos fundos, 
por (20) vinte metros e oitenta (80) centímetros de frente aos fundos, de ambos os lados, perfazendo a 
área de 228,80 metros quadrados, confrontando, olhando-se o imóvel de frente, pelo lado direito com o 
prédio nº 21, de Domênico Maffei e outro, pelo lado esquerdo com o lado "impar" da rua "Monsenhor 
João Felipe", e pelos fundos com terreno de Orlando Castro. 
Ônus/Observação: Fixe-se o valor mínimo do lance inicial em 100% da avaliação, para resguardar a 
meação da esposa do executado ADILSON EBIZERO. 
Proprietários: ADILSON EBIZERO (CPF: 695.575.948-53). 
Localização: Av. Dr. Jonas Nunes Brigagão, 205 Bairro: centro Cidade: IACANGA UF: SP - CEP: 
17180970. 
Avaliação: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em março de 2016. 
Valor mínimo (100%): R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

7. Processo:  0010431-91.2014.5.15.0024 - 1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): INGRID NAIARA PINTO 
EXECUTADO (S): VANESSA APARECIDA CRESCENCIO DA SILVA – ME E OUTRA 
 
7.1 Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Descrição: Lixadeira para sapato, tipo boneca, cor azul, sem numeração aparente, apenas com uma 
plaqueta escrita Cristianini, em funcionamento e regular estado geral de conservação. 
Proprietários: VANESSA APARECIDA CRESCENCIO DA SILVA – ME (CNPJ: 09.384.180/0001-27). 
Localização: Rua General Izidoro, 89 - Cidade: JAU UF: SP. 
Avaliação: R$ 500,00 (quinhentos reais), em abril de 2016. 
Valor mínimo (30%): R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 
 
7.2. Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Descrição: Lixadeira para sapato, sem marca ou número aparente, cor azul e branca, em funcionamento 
e regular estado geral de conservação, duas rotações. 
Proprietários: VANESSA APARECIDA CRESCENCIO DA SILVA – ME (CNPJ: 09.384.180/0001-27). 
Localização: Rua General Izidoro, 89 - Cidade: JAU UF: SP. 
Avaliação: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), em abril de 2016. 
Valor mínimo (30%): R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais). 
 
7.3. Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Descrição: Esteira de fita, com dez metros de comprimento, sem marca aparente, em regular estado de 
conservação e bom funcionamento. 
Proprietários: VANESSA APARECIDA CRESCENCIO DA SILVA – ME (CNPJ: 09.384.180/0001-27). 
Localização: Rua General Izidoro, 89 - Cidade: JAU UF: SP. 
Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais), em abril de 2016. 
Valor mínimo (30%): R$ 900,00 (novecentos reais). 
 



Não há anexos cadastrados para este bem. 
8. Processo:  0063000-88.2002.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 

 
EXEQÜENTE (S): SIDNEY TRANQUILINO DE SOUZA JÚNIOR 
EXECUTADO (S): M.G. DE MORAES FILHO – ME E OUTRO 
 
8.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 31261 - 1º Cartório - MAUA/SP. 
Descrição: um terreno com área de 180,00 m2, construído em parte do lote 04 da quadra GG do Jardim 
Sônia Maria, perímetro urbano, medindo 12,36m de frente em curva de concordância formada na esquina 
das Ruas Professora Maria Josefina Kuman Faquer e Dolores Duran; da frente aos fundos, do lado direito 
de quem da rua olha para o terreno, confronta com a Rua Dolores Duran, mede 9,05m; pelo lado es-
querdo, confinando com o remanescente do mesmo lote 04, mede 27,80m; e, nos fundos, confrontando 
com parte do lote 08, mede 5,90 m. OBS: sobre o terreno foi edificada uma casa, com área total de 
174m2, com área garagem, 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. 
Proprietários: Marino Garcia de Moraes Filho (CPF: 227.135.478-14) 
Localização: Rua Professora Maria Josefina Kumann Fláquer -Bairro: Jardim Sônia Maria - Cidade: 
MAUA UF: SP. 
Avaliação: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em novembro de 2016. 
Valor mínimo (50%): R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

9. Processo:  0004200-86.2008.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS 
 

EXEQÜENTE (S): MINISTÉRIO DA FAZENDA 
EXECUTADO (S): ESTALEIROS CENTRO-OESTE  E OUTRO 
 
9.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 7925 - 1º Cartório - CONCHAS/SP. 
Descrição: Uma gleba de terras com área de 35.453,13 metros quadrados ou 3,545313 hectares, do 
município de Anhembi, comarca de Conchas/SP, compreendida dentro do perímetro e confrontações: 
inicia-se no marco 1, localizado do lado direito da Rodovia Estadual SP-191, no sentido de quem trafega 
de São Manuel para Anhembi, em um ponto de divisa comum entre esta gleba e a cota máxima 453 da 
Represa de Barra Bonita (Rio Tietê); daí segue com a distância de 205,40 metros acompanhando a 
Estrada SP-191 até encontrar o marco 2; daí desvia à direita e segue com rumo ao sudoeste a distância 
de 56,22 metros até encontrar o marco 3; daí segue com rumo ao sudoeste a distância de 4,63 metros 
até encontrar o março 4; daí segue com rumo ao sudeste a distância de 22,37 metros até encontrar por 
março 5; daí segue com rumo ao sudoeste a distância de 57,61 metros até encontrar o marco 6; daí 
segue com rumo ao sudoeste a distância de 126,83 metros até encontrar o marco 7; daí segue com rumo 
sudoeste e distância de 26,09 metros até encontrar o marco 8; daí segue com rumo ao sudoeste a dis-
tância de 76,29 metros até encontrar o marco 9; daí segue com rumo a noroeste a distância de 11,79 
metros até encontrar o marco zero; daí segue com a distância de 356,80 metros acompanhando a cota 
máxima 453 da Represa de Barra Bonita (Rio Tietê) até encontrar o marco 1, ponto do início, confron-
tando do marco 1 ao 2 com a Rodovia Estadual SP-191; do marco 2 ao marco zero, com a área rema-
nescente da Fazenda Sonho Meu e do marco zero ao marco 1 com a cota máxima 453 da Represa de 
Barra Bonita (rio Tietê), fechando-se o perímetro. Há a existência no imóvel da construção, no ano de 
2000, de um galpão, contendo 88,02 metros quadrados de área construída. 



Ônus/Observação: O Juízo de origem deve ser consultado quanto a eventual parcelamento. 
Proprietários: ESTALEIROS CENTRO OESTE S/A (CNPJ: 55.292.148/0001-39). 
Localização: área rural - Cidade: ANHEMBI UF: SP. 
Avaliação: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em fevereiro de 2018. 
Valor mínimo (50%): R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

10. Processo:  0000801-44.2011.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS 
 

EXEQÜENTE (S): ANTÔNIO DAS GRAÇS AMBROZIO 
EXECUTADO (S): MEGNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA ME 
 
10.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 2053 - 1º Cartório - PEDERNEIRAS/SP. 
Descrição: Um terreno medindo 50 (cinquenta) metros de frente por 142 (cento e quarenta e dois) metros 
de fundos, com as seguintes benfeitorias: 1) um galpão industrial, com 717m² de área construída na Av. 
Dr. Raul David Pimentel nº 444; 2) um prédio residencial com 135m² de área construída, contendo três 
quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro, abrigo e circulação, na Av. Dr. Raul David Pimentel nº 
458; e, 3) um prédio residencial, contendo três quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro, abrigo 
e circulação, na Av. Dr. Raul David Pimentel nº 428. 
Ônus/Observação: O Juízo de origem deve ser consultado quanto a eventual parcelamento. 
Proprietários: GERSON CARLOS PAVANI (CPF: 200.102.608-03), SIMONE BATISTA CASSIONI (CPF: 
161.962.248-32). 
Localização: Av. Dr. Raul David Pimentel, 444 - Bairro: Parque Industrial - Cidade: PEDERNEIRAS UF: 
SP - CEP: 17280000 
Avaliação: R$ 1.896.064,89 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, sessenta e quatro reais e oitenta 
e nove centavos), em agosto de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 948.032,40 (novecentos e quarenta e oito mil, trinta e dois reais e quarenta 
centavos). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

11. Processo:  0000883-07.2011.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): ROSAINE CECÍLIA ROSA 
EXECUTADO (S): ALINE QUEIROZ DE OLIVEIRA 
 
11.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 57448 - 2º Cartório - BAURU/SP. 
Descrição: Parte ideal de 1/4 (um quarto) de uma unidade condominial autônoma designada como 
APARTAMENTO, sob 114, localizada no 11º andar em elevação além do térreo, ou seja, no 13º pavi-
mento do Edifício Cristina, com área útil de 93,00 metros quadrados, dotado de living, três dormitórios 
(dois deles com armários embutidos), quarto de banho, hall de circulação, cozinha, área de serviço, 
quanto e banheiro de empregada. 
Ônus/Observação: Tem outra penhora sobre o imóvel e o imóvel está gravado com a reserva de usu-
fruto vitalício do R.04. 



Proprietários: ELIANE PEREIRA TERRASSI (CPF: 015.154.848-07) 
Localização: Praça Rui Barbosa, 2-68, Complemento: Apto 114 - Bairro: Centro - Cidade: BAURU UF: 
SP - CEP: 17060430 
Avaliação: R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), em agosto de 2016, equivalente a 25% 
da avaliação integral. 
Valor mínimo (50%): R$ 32.250,00 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

12. Processo:  0010185-43.2015.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS 
 

EXEQÜENTE (S): ADRIANO JOSÉ FRANCISCO RIBEIRO E OUTROS 
EXECUTADO (S): MECÂNICA SÃO VICENTE DE OURINHOS LTDA – ME E OUTROS 
 
12.1Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: CZM0904 - Renavam: 821294717 - Chassi: 9BFZE16F048550208. 
Descrição: VEÍCULO- FORD ECOSPORT XLT, ano fabricação/modelo 2004, cor cinza, gasolina, 
Chassi 9BFZE16F048550208, Renavam 00821294717, placas CZM0904 (págs.248/250). 
Proprietários: JOSE CARLOS VICENTE (CPF: 711.414.058-49). 
Localização: Av. Feodor Gurtovenco, 475 - Bairro: Distrito Industrial - Cidade: OURINHOS UF: SP 
CEP: 19913520. 
Avaliação: R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos reais), em agosto de 2016. 
Valor mínimo (50%): R$ 10.250,00 (dez mil, duzentos e cinquenta reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

13. Processo:  0010991-06.2014.5.15.0033 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA 
 

EXEQÜENTE (S): MARCELO NEVES PAES 
EXECUTADO (S): IVAIR TITIZ 
 
13.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 9362 - 1º Cartório - AVARE/SP. 
Descrição: Lote 17 da quadra BF, com 360m2 de área - Loteamento de Terras de Santa Cristina – Gleba 
IV. 
Proprietários: IVAIR TITIZ (CPF: 078.971.888-09) 
Localização: Rua Managua, Complemento: Loteamento de Terras de Santa Cristina - Gleba IV -   
Cidade: ARANDU UF: SP 
Avaliação: R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), em dezembro de 2016. 
Valor mínimo (50%): R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

14. Processo:  0133600-89.2006.5.15.0091 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): FÁBIO JOSÉ COSME 
EXECUTADO (S): J.L.H. LINARES EPP 
 



14.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 40018 - 1º Cartório - BAURU/SP. 
Descrição: Um lote de terreno, sob letra "k", da quadra 154, da Vila Industrial, situado na rua Chapadão, 
quarteirão 3, lado par, na cidade de Bauru, com 373,34 m2 de construção. 
Proprietários: JOSE LUIZ HENRIQUES LINARES (CPF: 107.117.676-53), PATRICIA CONCON LINA-
RES (CPF: 273.069.498-61) e PEDRO FERRARI LINARES (CPF: 334.168.158-23). 
Localização: R.Cícero Andrade, 3-40 - Bairro: Vila Industrial - Cidade: BAURU UF: SP. 
Avaliação: R$ 392.450,00 (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), em setembro 
de 2016. 
Valor mínimo (50%): R$ 196.225,00 (cento e noventa e seis mil, duzentos e vinte e cinco reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

15. Processo:  0001155-43.2013.5.15.0033 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA 
 

EXEQÜENTE (S): MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS 
EXECUTADO (S): L.G. DA SILVA HORTIFRUTIGRANGEIRO - ME 
 
15.1Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: 5534 Renavam: 786998890 
Descrição: veículo Kombi, lataria em regular estado com amassados na lateral direita, bancos resgados, 
pneus meia vida, regular estado de conservação, funcionando. 
Proprietários: LUCILENA GONZAGA DA SILVA (CPF: 308.570.128-19) 
Localização: Via de acesso Gonzo Hataka, km01 - Cidade: GUAIMBE UF: SP 
Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais), em outubro de 2016. 
Valor mínimo (50%): R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
 
15.2Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Identificação: Nº de Série: 934 
Descrição: Máquina à vácuo, marca Mastervac CRF, modelo CRF 11, com relógio, motor, completa, 
Funcionando. 
Proprietários: LUCILENA GONZAGA DA SILVA (CPF: 308.570.128-19) 
Localização: Via de acesso Gonzo Hataka, km01 - Cidade: GUAIMBE UF: SP 
Avaliação: R$ 2.000,00 (dois mil reais), em outubro de 2016. 
Valor mínimo (30%): R$ 600,00 (seiscentos reais) 
 
15.3Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Identificação: Nº de Série: 05FK1413 
Descrição: Máquina à vácuo, marca Webo Matic, modelo Easy Pack, elétrica, com relógio, completa, 
Funcionando 
Proprietários: LUCILENA GONZAGA DA SILVA (CPF: 308.570.128-19) 
Localização: Via de acesso Gonzo Hataka, km01 - Cidade: GUAIMBE UF: SP 
Avaliação: R$ 1.000,00 (um mil reais), em outubro de 2016. 
Valor mínimo (30%): R$ 300,00 (trezentos reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 
 



 
16. Processo:  0010672-38.2014.5.15.0033 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA 

 
EXEQÜENTE (S): SÔNIA APARECIDA DE OLIVEIRA MODENESE E OUTROS 
EXECUTADO (S): MARCELLO DOS SANTOS MAYA VIANNA 
 
16.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 48476 - 1º Cartório - MARILIA/SP. 
Descrição: imóvel matriculado no 1º CRI de Marília/SP, situado na Rua Arco Verde, lote 4B2, quadra 
102. 
Proprietários: ARLINDO AYRES (CPF: 276.360.548-68) 
Localização: Rua Arco Verde, lote 4-B2, quadra 102 - Cidade: MARILIA UF: SP 
Avaliação: R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), em novembro de 2016. 
Valor mínimo (50%): R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

17. Processo:  0010212-38.2014.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): ANA PAULA PICCIRILLI BARBOSA 
EXECUTADO (S): MASTERING COMÉRCIO DE LIVROS LTDA – ME E OUTROS 
 
17.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 14404 - 1º Cartório - AVARE/SP 
Descrição: imóvel matriculado sob nº 14.404, livro nº 2 do Registro Geral do Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP, que passo a descrever: O LOTE DE TERRENO, designado 
só n.º 31, da quadra 21, situa-se à rua 28, no Loteamento denominado “Recanto I do Paranapanema”, 
no município de Paranapanema, desta comarca de Avaré, com área total de 582,50 m2, sendo que suas 
medidas e confrontações encontram-se melhor descritas e especificadas na matricula 14.404. 
Ônus/Observação: Penhora na Execução Fiscal n. 00102123820145150005; processo 
00108013020145150005. 
Proprietários: ODAIR ASTOLFI (CPF: 136.675.808-00) 
Localização: Rua 28, 31, Complemento: Recanto I do Paranapanema - Bairro: Paranapanema - Cidade: 
AVARE UF: SP 
Avaliação: R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em agosto de 2018. 
Valor mínimo (50%): R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

18. Processo:  0001153-59.2012.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS 
 

EXEQÜENTE (S): ARIOVALDO APARECIDO DEMICIANO 
EXECUTADO (S): CONSTRUTORA E ENGENHARIA MODULUS LTDA E OUTROS 
 
18.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 54511 - 1º Cartório - ARARAQUARA/SP 
Descrição: Um terreno situado na rua Japão, entre a rua das Violetas e Alameda Rogério Pinto Ferraz, 
no quarteirão completado pela rua Carvalho Filho, nesta cidade, constituído de parte do lote 8 da quadra 
29 do loteamento JARDIM PRIMAVERA, que mede 11,00 metros de frente para a rua Japão; 11,00 



metros nos fundos, onde divide com a casa nº 2231 e 2237 da rua Carvalho Filho, da proprietária; 19,85 
metros da frente aos fundos, pelo lado direito visto da rua, onde divide com os prédios n°s, 644 e 648 da 
rua Japão e com o prédio nº 2.219 da rua Carvalho Filho e 18,35 metros da frente aos fundos, pelo lado 
esquerdo, onde divide com o prédio nº 668 da rua Japão e com o prédio nº 2.243 da rua Carvalho Filho. 
CADASTRO: 17.037.029. O imóvel possui 210,10 m2 de terreno e 283,50 m2 de área construída, de 
acordo com as medidas constantes na Prefeitura Municipal de Araraquara SP, sendo a área construída 
dividida em dois sobrados geminados, sitos à Rua Japão, nºs 654 e 660  -Jardim Primavera - Araraquara 
SP - CEP: 14802-315, lajotados, cobertos por telhas cerâmicas, cada qual possuindo três quartos e dois 
banheiros no piso superior, sala, cozinha, lavanderia, um banheiro, garagem coberta para dois veículos 
pequenos e pouco quintal no piso térreo, em regular estado de conservação, sendo que o sobrado de nº 
660 possui trincos e manchas de infiltração. 
Ônus/Observação: Existem ônus na matrícula. Informações complementares: Declarada Fraude à Exe-
cução. 
Proprietários: NEMER MALAVOLTA JUNIOR (CPF: 037.155.718-61) 
Localização: Rua Japão, 654 e 660 - Bairro: Jardim Primavera - Cidade: ARARAQUARA UF: SP - CEP: 
14802315 
Avaliação: R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), em março de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) 
 
Anexo(s) do bem: 
Despacho de Fraude à Execução - Processo origem 0001153-59.2012.5.15.0049 - V.T de Itápolis: 
http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=6181 
Foto do imóvel matr. 54.511 1ºCRI Araraquara: 
http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=6182 
 

19. Processo:  0123200-55.2002.5.15.0091 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): LUIZ WERITON LOPES DE SOUZA 
EXECUTADO (S): PROTEQ REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA – ME E OUTROS 
 
19.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 19079 - 1º Cartório - BAURU/SP 
Descrição: LOTE DE TERRENO sob nº 12, da quadra “A”, da VILA GIUNTA, situado à rua Angelo de 
Moraes, quarteirão 3, lado par, distante 30,70 metros da rua José Dias Pereira, nesta cidade, municí-
pio, comarca e 1ª Circunscrição de Bauru, com a área de 300,00 metros quadrados, 
Ônus/Observação: Processo 0123200-55.2002.5.15.0091: Nos termos do artigo 842, § 2.º do CPC, 
FIXA-SE O PERCENTUAL MÍNIMO para LANCE de 92,85% sobre o valor da avaliação, em face da 
existência de coproprietários. 
Proprietários: ODAIR EDUARDO CASTOR (CPF: 793.556.768-91), LAUDICEIA DE OLIVEIRA CAS-
TOR (CPF: 079.021.118-13) e REGINA GOMES CASTOR (CPF: 096.136.548-01) 
Localização: Rua Angelo de Moraes - Cidade: BAURU UF: SP 
Avaliação: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em abril de 2017. 
Valor mínimo (92,85%): R$ 69.637,50 (sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta 
centavos) 
 
19.2 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 47751 - 1º Cartório - BAURU/SP 
Descrição: TERRENO situado no lado par, quarteirão 2 da rua 6, distante 14,00 metros mais a curva 
de esquina da rua 13, correspondente ao lote 11 da quadra 16 do PARQUE JARAGUÁ, desta cidade, 



cadastrado na Prefeitura sob nº 4/1312/11, com a área de 250,00 metros quadrados. 
Ônus/Observação: Processo 0123200-55.2002.5.15.0091: Nos termos do artigo 842, § 2.º do CPC, 
FIXA-SE O PERCENTUAL MÍNIMO para LANCE de 92,85% sobre o valor da avaliação, em face da 
existência de coproprietários. 
Proprietários: ODAIR EDUARDO CASTOR (CPF: 793.556.768-91), LAUDICEIA DE OLIVEIRA CAS-
TOR (CPF: 079.021.118-13) e REGINA GOMES CASTOR (CPF: 096.136.548-01) 
Localização: Rua Liberto Resta - Cidade: BAURU UF: SP 
Avaliação: R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), em abril de 2017. 
Valor mínimo (92,85%): R$ 34.818,75 (trinta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco 
centavos). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

20. Processo:  0010664-08.2019.5.15.0091 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): CRISTIANO FERREIRA AURELIANO 
EXECUTADO (S): RODOTRINTA TRANSPORTES LTDA E OUTROS 
 
20.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 27200 - 2º Cartório - BAURU/SP 
Descrição: Terreno situado no lar par quarteirão 2 da Rua B distante 108,50 m da esquina da rua Ama-
deu Scudeller, correspondente ao lote 27, da quadra 17-B da Quinta da Bela Olinda, da cidade de Bauru, 
cadastrado na Prefeitura sob o n° 4/1697/27 com área de 260 metros quadrados. 
Ônus/Observação: A parte ideal do executado é de 25% do imóvel. Há coproprietários. 
Há diversas penhoras e arrestos em vários processos. 
Proprietários: ARILDO DOS REIS JUNIOR (CPF: 015.410.718-24) e MARIO DOUGLAS BARBOSA 
ANDRE CRUZ (CPF: 015.049.308-86) 
Localização: Rua lote 27, da quadra 17-B da Quinta da Bela Olinda - Cidade: BAURU UF: SP 
Avaliação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em abril de 2017. 
Valor mínimo (90%): R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

21. Processo:  0002270-11.2013.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS 
 

EXEQÜENTE (S): RAFAEL LEME DE OLIVEIRA E OUTROS 
EXECUTADO (S): TRIO DESING INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MONTAGEM DE ACESSÓRIOS DE 
MÓVEIS LTDA – EPP E OUTROS 
 
21.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 38697 - 1º Cartório - OURINHOS/SP 
Descrição: Uma área de terra, situada na Avenida João de Oliveira Negrão, esquina com a Avenida 
Ourinhos, com área de 5.571,17 metros quadrados, com divisas e confrontações descritas na Matricula. 
Proprietários: MITAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ: 65.806.622/0001-57) 
Localização: Avenida Joao de Oliveira Negrão, esquina om a Avenida Ourinhos - Cidade: SALTO 
GRANDE UF: SP 
Avaliação: R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), em maio de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) 



 
21.2 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 39911 - 1º Cartório - OURINHOS/SP 
Descrição: Um imóvel urbano localizado na Rua Prefeito Cel. Virgílio Jose Ferreira, nº 506, Lote 02 da 
Quadra 149, Loteamento Vila Salto Grande, com área de 782,63 metros quadrados. 
Proprietários: MITAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (CNPJ: 65.806.622/0001-57) 
Localização: Rua Prefeito Cel. Virgílio Jose Ferreira, 506 - Cidade: SALTO GRANDE UF: SP 
Avaliação: R$ 123.415,00 (cento e vinte e três mil, quatrocentos e quinze reais), em maio de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 61.707,50 (sessenta e um mil, setecentos e sete reais e cinquenta centavos). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

22. Processo:  0035700-49.2005.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): ROSEVELTH DE OLIVEIRA 
EXECUTADO (S): SANTA HELENA VEÍCULOS BAURU LTDA E OUTROS 
 
22.1Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: BPV 9796 
Descrição: Marca/Modelo FORD/F1000 SS, Placa BPV9796, Ano Fabricação1993, Ano Modelo1993, 
Chassi9BFBTNM32PDB11310. 
Proprietários: Santa Helena Veículos Bauru Ltda (CNPJ: 54.766.688/0001-44), ARNALDO DA COSTA 
(CPF: 261.952.168-87) e ULISSES FERNANDES DA COSTA (CPF: 019.899.908-94) 
Localização: Rua Dr. José Ranieri, 5-57 - Cidade: BAURU UF: SP 
Avaliação: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), em junho de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

23. Processo:  0010342-96.2014.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS 
 

EXEQÜENTE (S): REINALDO BISPO DOS SANTOS E OUTROS 
EXECUTADO (S): TERRA MASSAPE SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA – ME E OUTROS 
 
23.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 8879 - 1º Cartório - JAU/SP 
Descrição: Um prédio residencial popular, contendo dois cômodos e WC, com a área construída de 
22,40 metros quadrados, edificado sobre o terreno localizado com frente para o lado par da rua Riachuelo, 
distante cerca de 18,95 metros de esquina na rua Sampaio Bueno, mais próxima, medindo 8 metros de 
frente, igual metragem nos fundos e 21 metros da frente aos fundos, de ambos os lados. 
Ônus/Observação: O lance mínimo será de 55% (cinquenta e cinco) por cento do valor da avaliação, 
devendo o Juízo ser consultado quanto a eventual parcelamento. 
Proprietários: JOSE CARLOS ZORZETTO (CPF: 096.336.808-75) 
Localização: Rua Riachuelo, 1874 - Bairro: Vila Carvalho - Cidade: JAU UF: SP - CEP: 17205100 
Avaliação: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em agosto de 2017. 
Valor mínimo (55%): R$ 93.500,00 (noventa e três mil e quinhentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 



 
24. Processo:  0142700-74.2009.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 

 
EXEQÜENTE (S): EDILSON GUILHERME 
EXECUTADO (S): AJA FACHETAS E ENFACHETAMENTOS JAU LTDA - ME 
 
24.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 38962 - 1º Cartório - JAU/SP e Matrícula: 38963 - 1º Cartório - JAU/SP. 
Descrição: Um prédio residencial de tijolos e coberto de telhas, com 68.20 m², ampliado para 177,26 m², 
de acordo com o setor de cadastro da Prefeitura Municipal de Jaú, que recebeu o número 570 da Rua 
Fernando Baldini - Jardim Parati, na cidade de Jaú/SP, edificado num terreno de 250,00 m², matriculado 
junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaú sob nº 38.962, contendo 3 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 
2 banheiros, 1 copa, além de quintal, garagem edícula e piscina, os dois últimos construídos num terreno 
vizinho, também de 250 m², de propriedade dos executados, matriculado sob nº 38.963, formando um 
só todo. 
Ônus/Observação: ID.3542188 - ofício n.023/2018/PGM da Prefeitura Municipal de Jaú consta informa-
ção sobre a existência de ônus incidentes sobre o imóvel da matrícula n.38.962 (INSCRIÇÃO  
06262740077000), no importe de R$7.851,21 em 20/08/2018. Com relação ao imóvel da matrícula 
n.38.963 (INSCRIÇÃO 06262740087000) consta a informação de que não há débitos. 
Proprietários: ANA PAULA MENEGAZZO CURIEL (CPF: 123.726.788-92), ANDRÉ ADOLFO CURIEL 
(CPF: 223.741.078-09) 
Localização: Rua Fernando Baldini, 570 - Cidade: JAU UF: SP 
Avaliação: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), em agosto de 2017. 
Valor mínimo (60%): R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

25. Processo:  0011743-76.2017.5.15.0031 - VARA DO TRABALHO DE AVARÉ 
 

EXEQÜENTE (S): MARIA NUNES TRAVAGIM 
EXECUTADO (S): ANTÔNIO EIZO YAMASHITA 
 
25.1Tipo do bem: Outros 
Identificação: MATRÍCULA 77568 do CRI de Avaré/SP 
Descrição: Direitos e obrigações decorrentes do Compromisso de Compra e Venda registrado na Av-02 
do imóvel de matrícula nº 77.568 do CRI de AVARÉ/SP - Lote nº 01 da quadra nº 05, do loteamento 
"Chácaras Represa de Avaré", situado em Avaré-SP, fazendo frente para a Rua 05, medindo 20,00 me-
tros; pelado lado direito, de quem dessa rua olha para o imóvel, confronta com o lote nº 02, medindo 
64,00 metros, pelo lado esquerdo com a área verde, medindo 65,50 metros; e, pelos fundos confronta 
com o lote nº 18 e parte do lote nº 17, medindo 35,00 metros; encerrando a área de .760,00 metros 
quadrados. 
Ônus/Observação: Débitos de IPTU até 10/05/2018: R$ 8.024,00 
- Av-04 - Indisponibilidade - Processo nº 199961140025180 - 2ª Vara Federal de São Bernardo do Campo. 
- Av-05 - Penhora sobre os direitos e obrigações referidos na Av-02- Processo nº 0077/1999 - 1ª VT de 
Diadema. 
- Av-06 - Penhora sobre os direitos e obrigações referidos na Av-02- Processo nº 
02516004019985020463 da 3ª VT de São Bernardo do Campo. 
Proprietários: ANTONIO EIZO YAMASHITA (CPF: 040.224.598-91) 



Localização: LOTEAMENTO PORTO BELO, Complemento: LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 05 - Cidade: 
AVARE UF: SP - CEP: 18700000. 
Avaliação: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), em setembro de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 
 
25.2 Tipo do bem: Outros 
Identificação: MATRÍCULA 77569 do CRI de Avaré/SP 
Descrição: Direitos e obrigações decorrentes do Compromisso de Compra e Venda registrado na Av-02 
do imóvel de matrícula nº 77.569 do CRI de AVARÉ/SP Lote nº 02 da quadra nº 05, do loteamento 
"Chácaras Represa de Avaré", situado em Avaré-SP, fazendo frente para a Rua 05, medindo 20,00 
metros; pelo lado direito, de quem dessa rua olha para o imóvel, confronta com o lote nº 03, medindo 
64,00 metros, pelo lado esquerdo com o lote nº 01, medindo 64,00 metros, e, pelos fundos confronta 
com parte dos lotes nº 16 e 17, medindo 20,00 metros; encerrando a área de 1.280 metros quadrados. 
Ônus/Observação: Débitos de IPTU até 10/05/2018: R$ 7.227,00. 
- Cadastrado na Prefeitura Municipal de Avaré em nome de João Antônio da Silva 
- Av-03 - Indisponibilidade - Processo nº 199961140025180 da 2ª Vara Federal de São Bernardo do 
Campo. 
- Av-04 - Penhora sobre os direitos e obrigações referidos na Av-02- Processo nº 0077/1999 - 1ª VT de 
Diadema. 
- Av-05 - Penhora sobre os direitos e obrigações referidos na Av-02- Processo nº 
02516004019985020463 da 3ª VT de São Bernardo do Campo. 
Proprietários: ANTONIO EIZO YAMASHITA (CPF: 040.224.598-91) 
Localização: LOTEAMENTO PORTO BELO, Complemento: LOTE Nº 02 DA QUADRA Nº 05 
Cidade: AVARE UF: SP. 
Avaliação: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em setembro de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

26. Processo:  0124800-64.1998.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): PAULO LAMANO 
EXECUTADO (S): ALBRAS, ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA E OUTROS 
 
26.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 40606 - 1º Cartório - JAU/SP 
Descrição: Um prédio próprio para armazém, construído de tijolos e coberto de zinco, piso asfaltado, 
localizado nesta cidade e comarca de Jaú, Estado de São Paulo, com frente para a Rua Vinte e Quatro 
de Maio, sob nº 346 e o seu terreno respectivo e anexo que tem a área total de 480,00 m² (quatrocentos 
e oitenta metros quadrados). Sobre o terreno existe, atualmente, uma construção que acabou por anexá-
lo à outro imóvel, conforme destacado nas fotos que consegui no setor de cadastro de Imóveis da Pre-
feitura de Jaú, Essa incorporação não foi registrada na matrícula do terreno. 
Ônus/Observação: No processo nº 0124800-64.1998.5.15.0055 foi juntado no ID d5bf55c extrato de 
débitos da Prefeitura Municipal de Jaú, onde consta não haver nenhum débito com relação ao imóvel, 
matrícula nº 40.606 do 1º CRI de Jaú, até 21/08/2019. 
Proprietários: ALBRAS ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA. (CNPJ: 53.459.434/0001-10) 
Localização: Rua Vinte e Quatro de Maio, 346, Complemento: barracão - Bairro: Vila Nova - Cidade: 
JAU UF: SP - CEP: 17202050 
Avaliação: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em outubro de 2017. 



Valor mínimo (60%): R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

27. Processo:  0010799-38.2015.5.15.0098 - VARA DO TRABALHO DE GARÇA 
 

EXEQÜENTE (S): RENATO GOMES DE FREITAS 
EXECUTADO (S): AMAZONAS SANTOS TRANSPORTADORA LTDA – EPP E  OUTROS 
 
27.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 18804 - 1º Cartório - GARCA/SP 
Descrição: O apartamento nº 901, localizado no 9º andar ou 10º pavimento do prédio denominado 
Condomínio Residencial Ouro Preto, situado à Rua Antenor Lara Campos nº 386, em Garça/SP, con-
tendo sala de jantar, estar social, estar íntimo, hall social, hall de circulação interno, lavabo, copa, cozinha, 
despensa, dois dormitórios, banheiro social, uma suíte com closet e banheiro, área de serviço com de-
pendência de empregada, com banheiro, e finalmente dois terraços frontais ao prédio; servidos por dois 
elevadores, sendo um para uso de serviço e outro social; possuindo a área útil de 161,381 m2, área 
comum de 121,245 m2, encerrando a área total de 282,626 m2, correspondendo-lhe tanto no terreno 
como nas demais partes comuns, uma fração ideal equivalente a 9,0909% do todo. 
Ônus/Observação: Onerado por hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A. (R04 e R05). Penhora an-
terior (Av.07) processo 0010237-92.2016.5.15.0098 (levantada - Mandado de Levantamento da 
Penhora expedido em 27/11/2018). Esta penhora Av.08. 
Proprietários: JOSE APARECIDO DOS SANTOS (CPF: 006.029.388-80) 
Localização: RUA ANTENOR LARA CAMPOS, 386, Complemento: Condomínio Residencial Ouro Preto 
- Cidade: GARCA UF: SP - CEP: 17400000 
Avaliação: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais), em outubro de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

28. Processo:  0011606-46.2015.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): JORGE TERUO KIKUCHI 
EXECUTADO (S): INTERMEDICAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA – ME E OUTROS 
 
28.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 1570 - 2º Cartório - BAURU/SP 
Descrição: Casa geminada de tijolos, coberta de telhas, dotada de oito cômodos, sob nºs 2-74 e 2-82 
da rua Presidente Kennedy, com seu respectivo terreno foreiro, medindo 10,0 metros de frente, igual 
medida nos fundos, por 22,0 metros de cada lado, divide na frente com a citada rua Presidente Kennedy, 
de um lado com o vendedor e com Irineu Rodrigues, de outro com Alexandre Quaggio e na linha dos 
fundos com Remo Brega e mais com quem de direito. 
Ônus/Observação: Decisão já transitada em julgado determinou a averbação da transmissão da 
propriedade do imóvel, de Antonio Henrique Alarcon para Sílvio Fernando Alarcon: Id 9e2bd80 (decisão 
proferida em sede de embargos à execução): " Posto isso, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO 
opostos por INTERMEDICAL COMERCIIO E INDUSTRIA LTDA. e julgo-os IMPROCEDENTES, nos ter-
mos da fundamentação. Custas pela embargante, no importe de R$ 44,26 (art. 789-A, V, da CLT). Oficie-
se ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, com cópia da Certidão dos Autos de Arrolamento 
0000515-71.990.8.26.0071 (pág. 126, id.b9f8d27), requisitando-se a averbação imediata da transmissão 



do imóvel, em 21/03/1990, ao Sr. Silvio Fernando Alarcon, único herdeiro de Antonio Henrique Alarcon 
e à sua esposa Sonia Turra Alarcon (considerando-se o regime de comunhão parcial de bens), bem 
como a averbação da penhora do imóvel, efetuada em 09/11/2017 (pág. 181) nos autos desta reclama-
ção trabalhista (0011606-46.2015.5.15.0005), conforme solicitado. Ademais, o compromisso de compra 
e venda de 1/6 do imóvel anteriormente averbado (em 06/07/1989 da respectiva matrícula nº 1570) não 
foi concluído, posto que não houve registro posterior na matrícula e nada constou a respeito nos autos 
de arrolamento (ajuizado em 21/03/1990). Intimem-se. Bauru, 22 de maio de 2018. Ana Cláudia Pires 
Ferreira de Lima. Juíza do Trabalho." 
Proprietários: SILVIO FERNANDO ALARCON (CPF: 013.631.068-05) 
Localização: Rua Presidente Kennedy, 2-74 - Bairro: centro - Cidade: BAURU UF: SP - CEP: 17010031 
Avaliação: R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), em novembro de 2017. 
Valor mínimo (50%): R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

29. Processo:  0011918-03.2014.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): JOSÉ ROBERTO GALVÃO E OUTROS 
EXECUTADO (S): ELVIS DORADOR DE ALMEIDA E OUTROS 
 
29.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 3891 - 1º Cartório - MAIRINQUE/SP 
Descrição: Chácara sob n. 15, 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 16,58 metros em curva de frente para a Alameda das Paineiras, lado 
ímpar; 63,50 metros do lado direito de quem da alameda olha para o imóvel, confrontando com a chácara 
16; 73,13 metros do lado esquerdo, confrontando com a chácara 01; deflete à direita medindo 19,51 
metros e mais 14,17 metros, confrontando com propriedade de Antônio Silveira Barbosa; encerrando a 
área de 2.426,25 metros quadrados. Cadastrado na Municipalidade de Mairinque-SP sob nº 
01.10.068.0630.001. 
Ônus/Observação: Consta na matrícula: 
- R. 3 Hipoteca Cedular em favor do Banco Santander Brasil; 
- Av. 4 - PENHORA. Processo 1015689-09-2013 da 2ª Vara Cível de Barueri-SP; 
- Av. 5 - PENHORA. Processo 00122601520155150108 da Vara do Trabalho de São Roque-SP; 
- Av. 6 - PENHORA. Processo 10290-25.2013.5.15.0051 da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba-SP; 
Processo nº 0011918-03.2014.5.15.0055 - ID. 45cdaa5 - Consta ofício do Município de Mairinque, 
informando que em relação ao imóvel da matrícula nº 3.891, localizado na Rua das Paineiras, Lote 15 
da Quadra F, Loteamento Chácaras de Recreio Vista Verde, Varejão, inscrição municipal nº 
01.10.068.0630.001, em nome de EXECUÇÃO SEGURANÇA EIRELI, possui débitos relativos ao IPTU 
dos exercícios de 2013 a 2019, no valor corrigido de R$ 3.052,49 em 25/04/2019. 
Proprietários: EXECUCAO SEGURANCA LTDA (CNPJ: 10.710.336/0001-00) 
Localização: Chácara nº 15, Quadra F, Loteamento Chácaras de Recreio Vista Verde - Bairro: Varejão 
- Cidade: MAIRINQUE UF: SP 
Avaliação: R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), em março de 2019. 
Valor mínimo (60%): R$ 73.200,00 (setenta e três mil e duzentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 



30. Processo:  0000091-63.2012.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): NELSON TOMAZ PEREIRA 
EXECUTADO (S): FUNDAÇÃO BARRA BONITA DE ENSINO 
 
30.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 20144 - 1º Cartório - BARRA BONITA/SP 
Descrição: Um terreno com a área de 6.385,00 m2 mais ou menos, situado na Rua João Gerin, esquina 
com a Rua Luiz Reginato, nesta cidade e comarca de Barra Bonita, com medidas e confrontações des-
critas na matrícula nº 20.144 do C.R.I. de Barra Bonita. Conforme averbação Av.1-20.144 sobre o terreno 
há uma área construída de 3.731,08 m2. 
Ônus/Observação: ID. 768bc79 - Ofício do Município da Estância Turística de Barra Bonita, datado de 
13/08/2018, encaminhando Certidão Negativa de Débitos (ID. 3c405c0) - (inexistência de ônus fiscais), 
referente ao imóvel matriculado sob n.20.144 do CRI de Barra Bonita. 
Proprietários: FUNDACAO BARRA BONITA DE ENSINO (CNPJ: 44.744.621/0001-55) 
Localização: Rua João Gerin, esquina com a Rua Luiz Reginato - Cidade: BARRA BONITA UF: SP 
Avaliação: R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), abril de 2018. 
Valor mínimo (60%): R$ 3.900.000,00 (três milhões e novecentos mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

31.Processo:  0010108-54.2017.5.15.0033 - 1ª VARA DO TRABALHO DE MARÍLIA 
 

EXEQÜENTE (S): MARIANA BATISTA TOTINI 
EXECUTADO (S): FAUEZ ZAR JUNIOR E OUTROS 
 
31.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 17723 - 1º Cartório - CANDIDO MOTA/SP. 
Descrição: Um terreno, urbano, irregular, situado na rua "F", correspondente ao lote nº 02, da quadra 
"F", do loteamento denominado VILLA BELLA, neste distrito, município e comarca de Cândido Mota, 
Estado de São Paulo, com área de 1.003,54 metros quadrados, medindo 20,27 metros em dois segmen-
tos: 15,86 metros(linha reta) e 4,41 metros (em curva) de frente para a citada rua "F"; da frente aos 
fundos de quem da via pública olha para o imóvel, pelo lado direito, confronta com o lote 01, medindo 
48,94 metros, pelo lado esquerdo confronta com o lote 03, medindo 50,00 metros, e pelos fundos, con-
fronta com o lote 21, medindo 20,10 metros. 
Proprietários: FAUEZ ZAR JUNIOR (CPF: 200.081.528-61) 
Localização: Rua "F", correspondente ao lote nº 02 da quadra "F" - Loteamento Villa Bella - Cidade: 
CANDIDO MOTA UF: SP 
Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais), setembro de 2018. 
Valor mínimo (50%): R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

32. Processo:  0001230-12.2013.5.15.0024 - 1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): ROBERTO PEREIRA DA SILVA 
EXECUTADO (S): AMABILI EQUIPAMENTOS LTDA 
 
32.1Tipo do bem: Máquina/Equipamento 



Identificação: Nº de Série: sem número de série. 
Descrição: Máquinas de solda MIG, marca White Martins, modelo VI 600, cor verde e amarela, em 
regular estado de conservação e em funcionamento. 
Proprietários: AMABILINI EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ: 10.548.904/0001-00) 
Localização: Rodovia SP 225, Km 126,8 - Cidade: BROTAS UF: SP 
Avaliação: R$ 6.000,00 (seis mil reais), julho de 2018. 
Valor mínimo (30%): R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

33. Processo:  0011700-38.2015.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): DANILLO WAINER ALVES DE FREITAS E OUTROS 
EXECUTADO (S): EMPRESA AUTO ÔNIBUS F VICENTE LTDA E OUTRA 
 
33.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 525 - 1º Cartório - BARRA BONITA/SP 
Descrição: Um terreno sem benfeitorias, de forma regular e com área de 3.720,00 m2, correspondente 
ao lote "D", da quadra nº 9, situado à Rua João Piva, nesta cidade e comarca de Barra Bonita, com 
medidas e confrontações descritas na matrícula; De acordo com averbação Av.6-525 da matrícula acima 
mencionada, sobre o terreno supra, há uma área construída de 1.020,00 metros quadrados. 
Ônus/Observação: Processo nº 0011700-38.2015.5.15.0055 - ID. f9157e8 - Consta ofício do Município 
da Estância Turística de Barra Bonita informando a existência de débitos fiscais em relação ao imóvel 
matrícula nº 525 do CRI de Barra Bonita, conforme mencionado na Certidão anexa (IPTU dos exercícios 
de 2010 a 2018, totalizando a importância de R$ 81.455,45. 
Proprietários: EMPRESA AUTO ONIBUS F. VICENTE LTDA (CNPJ: 47.582.010/0001-46) 
Localização: Rua João Piva, 106 - Cidade: BARRA BONITA UF: SP 
Avaliação: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), julho de 2018. 
Valor mínimo (60%): R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

34. Processo:  0010998-80.2018.5.15.0025 - VARA DO TRABALHO DE BOTUCATU 
 

EXEQÜENTE (S): JOÃO FRANCISCO DA SILVA 
EXECUTADO (S): JOSÉ RUAS VAZ 
 
34.1Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: ESL 5005, Renavam: 974057738, Chassi: WDBSK79W09F145650 
Descrição: Veículo I/M.BENZ SL 65 AMG, Placa ESL 5005, Ano Fabricação 2008, Ano Modelo 2009. 
Ônus/Observação: Restrições ativas: Processos 00242005620085030075 da 1A VT POUSO ALEGRE; 
01973006320065020006 da 6A VT SAO PAULO; 01242000919965020012 e 01897006520095020012 
da 12A VT SAO PAULO; 1764/1995 da 12A VT SAO PAULO; 2115/09, 2886/11, 36/05 e 971/13 da 19A 
VT SAO PAULO; 3320/1997 da 27A VT SAO PAULO; 00014701220145020029 da 29A VT SAO PAULO; 
2074/2011 e 929/2011 da 36A VT SAO PAULO; 00744200603902006 da 39A VT SAO PAULO; 
10018752420165020041 DA 41A VT SAO PAULO; 00866008620005020052, 2089-2012 e 2472-2002 
DA 52A VT SAO PAULO;  0012409720115020053 DA 53A VT SAO PAULO; 1301-2012 DA 69A VT SAO 
PAULO; 2302-1999-70 DA 70A VT SAO PAULO; 00026908120125020072 DA 72A VARA DO TRABA-
LHO DE SAO PAULO; 008483120105020074 DA 74A VT SAO PAULO; 00055003020065020075 DA 



75A VT SAO PAULO; 00124009320015020078 DA 78A VT SAO PAULO; 3176-2006 DA 90A VT SAO 
PAULO; 28072-12.2005 DA 4A VARA CIVEL DO FORO REGIONAL V DE SAO MIGUEL PAULISTA; 
01973006320065020006 DA 6A VT ZONA SUL DE SAO PAULO; 10003515020155020712 DA 12A VT 
ZONA SUL DE SAO PAULO; 0642013-59.2000 DA 23A VARA CIVEL CENTRAL DA CAPITAL.. 
Proprietários: JOSE RUAS VAZ (CPF: 019.997.618-04) 
Localização: AVENIDA DAS PAINEIRAS, 575 - Bairro: VALE DO SOL - Cidade: BOTUCATU UF: SP 
CEP: 18607230. 
Avaliação: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), agosto de 2018. 
Valor mínimo (50%): R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

35. Processo:  0010333-61.2017.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): ADRIANO DE MELO 
EXECUTADO (S): MARIUSSO & MORANDI CONSTRUÇÕES LTDA - ME 
 
35.1Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: DVQ 9786 Renavam: 911654461. 
Descrição: MOTOCICLETA MARCA SUZUKI, MODELO EN 125 YES, COR PRATA. 
Proprietários: EDSON MARIUSSO MORANDI (CPF: 145.781.778-07) 
Localização: AVENIDA ANTENOR DE ALMEIDA, JD COLONIAL, 1-199 - Bairro: JARDIM COLONIAL - 
Cidade: BAURU UF: SP. 
Avaliação: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), agosto de 2018. 
Valor mínimo (50%): R$ 1.350,00 (um mil, trezentos e cinquenta reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
  
 

36. Processo:  0010599-14.2018.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): ANTÔNIO INÁCIO DO CARMO JÚNIOR 
EXECUTADO (S): KAPILONGO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP 
 
36.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 10954 - 1º Cartório - AGUDOS/SP. 
Descrição: IMÓVEL: UMA CASA RESIDENCIAL, sob n.161, em alvenaria (...) com frente para 
Av. Sebastiana Leite, e seu respectivo lote de terreno, encerrando uma área de 1.927,75 m/2. "Cadastro 
municipal 04.11.23/326900, área construída 668,04 m/2. 
Proprietários: GEISA ALVES DA SILVA LIMA (CPF: 078.520.118-10) 
Localização: Av. Sebastiana Leite, 161 - Cidade: AGUDOS UF: SP - CEP: 17120000. 
Avaliação: R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), agosto de 2018. 
Valor mínimo (50%): R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 
 



37. Processo:  0010706-06.2015.5.15.0024 - 1ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): ANA CARLA ROMÃO 
EXECUTADO (S): CARLOS HENRIQUE MARSIGLIO SCHWARZ 
 
37.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 73173 - 1º Cartório - JAU/SP. 
Descrição: Um prédio residencial com frente para a rua Campos Salles, 417, esquina com a rua Quintino 
Bocaiúva, com seu terreno respectivo e anexo, encerrando uma área de 198,55 metros quadrados. 
Ônus/Observação: 1- Processo nº 0013300-07.2009.5.15.0055 - ID. 3b90208, consta ofício n.245/2018, 
datado de 25/10/2018 do Município de Jaú, informando a existência de ônus incidentes, débitos fiscais 
sobre o imóvel penhorado (matrícula nº 73.173 1º do CRI de Jaú), no importe de R$1.328,89 (23/10/2018). 
2- Matrícula nº 73.173 do 1º CRI de Jaú - averbação nº 5 de 25/09/2018 - averbação da penhora da parte 
ideal correspondente a 20% do imóvel objeto da referida matrícula, pertencente ao executado, CARLOS 
HENRIQUE MARSIGLIO SCHWARZ. 
Proprietários: CARLOS HENRIQUE MARSIGLIO SCHWARZ (CPF: 030.264.628-02). 
Localização: Rua Campos Salles, 417, Complemento: casa - Cidade: JAU UF: SP 
Avaliação: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), setembro de 2018. 
Valor mínimo (100%): R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

38. Processo:  0012265-83.2016.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS 
 

EXEQÜENTE (S): REGINALDO ROSSI 
EXECUTADO (S): JORGE LUCAS LOPES 
 
38.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 23965 - 1º Cartório - IBITINGA/SP. 
Descrição: Residência popular com 40,24 m² de área construída e respectivo terreno, de 180m². 
Proprietários: MATHEUS DE FREITAS (CPF: 388.429.428-80) 
Localização: Rua Afrizia Martins Sanacato, 250 - Bairro: Jardim Natalia - Cidade: IBITINGA UF: SP 
Avaliação: R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), em outubro de 2018. 
Valor mínimo (50%): R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

39. Processo:  0011408-77.2017.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): EDGARD CRISPIM 
EXECUTADO (S): A. B. RANAZZI & CIA LTDA E OUTRO 
 
39.1Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Descrição: Torno mecânico marca Nardini modelo Nodus ND 325 CE, 2000mm. 
Ônus/Observação: Por ocasião da penhora no processo 0011408-77.2017.5.15.0089, ocorrida em 
31/10/2018, o bem se apresentava em bom estado e em funcionamento. 
Proprietários: A B RANAZZI & CIA LTDA (CNPJ: 55.461.107/0001-29) 
Localização: R. Eng Saint Martin, 14-25 - Cidade: BAURU UF: SP - CEP: 17015350 



Avaliação: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em outubro de 2018. 
Valor mínimo (30%): R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

40. Processo:  0011080-96.2018.5.15.0030 - VARA DO TRABALHO DE OURINHOS 
 

EXEQÜENTE (S): ROSANA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA 
EXECUTADO (S): RENATA ALVAREZ GUERRA E OUTRO 
 
40.1Tipo do bem: Outros 
Descrição: 30 calças jeans de confecção própria, em tamanhos diversos conforme segue: 03 peças nº 
36; 04 peças nº 38; 04 peças nº 40; 04 peças nº 42; 05 peças nº 44; 05 peças nº 46 e 05 peças nº 48, 
todas em perfeito estado. 
Proprietários: ROBERTO DE SOUZA GUERRA JUNIOR (CPF: 245.918.818-81), RENATA ALVARES 
GUERRA (CPF: 273.136.318-55). 
Localização: AVENIDA FEODOR GURTOVENCO, 891 - Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II - Cidade: 
OURINHOS UF: SP 
Avaliação: R$ 75,00 (setenta e cinco reais) cada, em dezembro de 2018, totalizando um importe de 
R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais). 
Valor mínimo (30%): R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

41. Processo:  0011223-96.2018.5.15.0091 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): WELLINGTON PIMENTA DE PAULA 
EXECUTADO (S): TKK ENGENHARIA LTDA E OUTROS 
 
41.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 53150 - 1º Cartório - BAURU/SP e Matrícula: 53151 - 1º Cartório - BAURU/SP 
Descrição: 12,5% de um APARTAMENTO Nº 72, no 7º andar-tipo, do Edifício San Remo, situado 
na rua Antônio Alves, nº 16-64, Bauru/SP, com área útil de 93,68 m/2, área comum de 47,80 m/2, 
área total de 141,48 m/2. 
A GARAGEM Nº10, localizada no subsolo do Edifício San Remo, situado na rua Antônio Alves, n.º 16-
64, Bauru/SP, com área útil de 11,25 m/2, área comum de 3,12 m/2, área total de 14,37 m/2. 
Proprietários: ANGELO RAMIRES SANTOS LEAO (CPF: 041.535.158-84) 
Localização: RUA ANTONIO ALVES, 16-64, Complemento: APTO 72, GARAGEM Nº10 - Bairro: CEN-
TRO - Cidade: BAURU UF: SP. 
Avaliação: R$ 48.600,00 (quarenta e oito mil e seiscentos reais), em janeiro de 2019, equivalente a 12,5% 
do imóvel. 
Valor mínimo (50%): R$ 24.300,00 (vinte e quatro mil e trezentos reais). 
 
41.2 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 92673 - 1º Cartório - BAURU/SP. 
Descrição: 12,50% 12,50% de um Terreno, sem acessões e benfeitorias, correspondente ao lote 43, 
anexo a quadra 23, do Jardim Solange, situado na Rua Bolívia, quarteirão 5, lado ímpar, distante 12,00 



metros da esquina da rua México, nesta cidade, município, comarca e 1.ª Circunscrição Imobiliária de 
Bauru, com a área de 360,00 metros quadrados, medindo 12,00 metros de frente e de fundos, por 30,00 
metros de cada lado, confrontando na frente com a Rua Bolívia, do lado direito com o lote 42, do lado 
esquerdo com o lote 44, e nos fundos com o lote 1 da quadra 23 do Jardim Solange. PMB: 6/733/16. 
Proprietários: ANGELO RAMIRES SANTOS LEAO (CPF: 041.535.158-84) 
Localização: Rua Bolívia, 5 - Cidade: BAURU UF: SP - CEP: 17100000 
Avaliação: R$ 21.850,00 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta reais), em janeiro de 2019, equivalente 
a 12,5% do imóvel. 
Valor mínimo (50%): R$ 10.925,00 (dez mil, novecentos e vinte e cinco reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

42. Processo:  0010480-24.2018.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS 
 

EXEQÜENTE (S): MARCIO GIOVANO GONÇALVES E OUTROS 
EXECUTADO (S): PEDERLASER INDÚSTRIA METALÚRGICA EIRELI - ME 
 
42.1Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Identificação: Nº de Série: 3045. 
Descrição: Uma máquina Piranha P 65 Ironworker, com capacidade para 65 toneladas. 
Ônus/Observação: Lance mínimo o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, devendo 
o Juízo de Pederneiras ser consultado quanto à modalidade de parcelamento. 
Proprietários: PEDERLASER INDUSTRIA METALURGICA EIRELI – ME (CNPJ: 18.666.607/0001-70) 
Localização: Rua Luiz José Sangaletti, 1960 - Bairro: Industrial - Cidade: PEDERNEIRAS UF: SP 
Avaliação: R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), em janeiro de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). 
 
42.2Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Identificação: Nº de Série: not. 
Descrição: Uma prensa dobradeira hidráulica Newton, de 3 metros, com capacidade para 200 toneladas, 
sem placa indicativa de número de série, em funcionamento. 
Ônus/Observação: Lance mínimo o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, devendo 
o Juízo de Pederneiras ser consultado quanto à modalidade de parcelamento. 
Proprietários: PEDERLASER INDUSTRIA METALURGICA EIRELI – ME (CNPJ: 18.666.607/0001-70) 
Localização: Rua Luiz José Sangaletti, 1960 - Bairro: Distrito Industrial - Cidade: PEDERNEIRAS UF: 
SP 
Avaliação: R$ 90.000,00 (noventa mil reais), em janeiro de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

43. Processo:  0010718-77.2017.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS 
 

EXEQÜENTE (S): ALLYSON DE SOUZA GOMES 
EXECUTADO (S): ADELSON DOS SANTOS GOMES MOLDES – ME E OUTRO 
 
43.1Tipo do bem: Veículo 



Identificação: Placa: DYI 6967, Renavam: 915626306 
Descrição: Um automóvel Fiat Stilo Flex, ano e modelo 2007, movido a álcool e ou gasolina, cor preta, 
chassis 9BD19240R73057719; em nome do executado; veículo em regular estado de conservação; 
pneus com metade da vida útil; marcando o hodômetro, aprox. 450.000 km. 
Ônus/Observação: Lance mínimo o valor de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, devendo 
o Juízo de Pederneiras ser consultado quanto à modalidade de parcelamento. 
Proprietários: ADELSON DOS SANTOS GOMES MOLDES – ME (CNPJ: 11.049.383/0001-09), 
ADELSON DOS SANTOS GOMES (CPF: 019.790.104-20) 
Localização: Rua 1º de Maio, 52, Complemento: galpão 2 - Bairro: Industrial - Cidade: ITAJU UF: SP - 
CEP: 17260000 
Avaliação: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em janeiro de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 8.000,00 (oito mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

44. Processo:  0000155-48.2013.5.15.0149 - 2ª VARA DO TRABALHO DE LENÇÓIS PAULISTA 
 

EXEQÜENTE (S): MARCELO FAUSTINO 
EXECUTADO (S): LELIVALDO NONATO GOUVEIA E OUTROS 
 
44.1Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 27685 - 1º Cartório - JAU/SP 
Descrição: 50% de um Imóvel matriculado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaú/SP sob nº 27685, 
consistente em uma gleba de terras sem benfeitorias situada no Município e Comarca de Jaú/SP, no 
bairro do Banharão, desmembrado da Fazenda Santo Antônio do Banharão, com área total de 30.000,00 
metros quadrados ou 3,00 hectares, com as seguintes medidas e confrontações: Inicia no marco 109, 
cravado a 8.00 metros da margem esquerda do Rio Jaú; deste ponto segue por rio abaixo até alcançar 
o marco 112, cravado a 9,00 metros da margem esquerda do rio Jaú e em comum com as terras de 
Edson Vendramini; desse ponto deflete à esquerda e segue por um aramado, ao rumo magnético de 67º 
12¿ 50 por 102,20 metros até alcançar o marco nº 113 cravado a um metro à esquerda da cerca da 
divisa, confrontando com Edson Vendramini; deste ponto deflete à esquerda e segue ao rumo magnético 
de 60º 57¿ 50, por 73,45 metros até alcançar a cerca da Fepasa, confrontando com Edson Vendramini; 
deste ponto deflete à esquerda e segue ao rumo magnético de 21º 33 50 por 224,06 metros até alcançar 
a divisa da propriedade da Central Paulista de Açúcar e Álcool, confrontando com a Fepasa; deste ponto 
deflete à esquerda e segue ao rumo magnético de 60º 51 NE por 99,40 metros até alcançar o marco nº 
109, ponto de partida, confrontando com a Central Paulista de Açúcar e Álcool. 
Ônus/Observação: Em relação às penhoras constantes nas averbações 11, 12 e 13 /27.685 já houve 
determinação, pelos Juízos respectivos, do levantamento do gravame, consoante consulta efetuada nos 
processos respectivos através da internet. 
Proprietários: EDUARDO FELTRE (CPF: 034.529.618-42) 
Localização: FAZENDA SANTO ANTONIO DO BANHARÃO, S/N - Bairro: ZONA RURAL - Cidade: JAU 
UF: SP - CEP: 17201000 
Avaliação: R$ 100.000,00 (cem mil reais), em junho de 2019, equivalente a 50% do imóvel. 
Valor mínimo (50%): R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 
 
 
44.2Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 27686 - 1º Cartório - JAU/SP 



Descrição: 50% do imóvel matriculado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Jaú/SP sob nº 27686, 
consistente em uma gleba de terras sem benfeitorias situada no Município e Comarca de Jaú/SP, no 
bairro do Banharão, desmembrado da Fazenda Santo Antônio do Banharão, com área total de 75.186,12 
metros quadrados ou 7,519 hectares de terras, ou seja ainda 3,107 alqueires paulistas, com as seguintes 
medidas e confrontações: Começa no marco 0 p.p. cravado na lateral esquerda da estrada de rodagem 
municipal no sentido de quem demanda de Banharão Novo à Rodovia Estadual Jaú-Mineiros do Tietê; 
daí, seguindo com rumo magnético inicial de 69º 36¿ SO até o marco n.1, numa distância de 198,50 
metros, confrontando com a referida estrada municipal; daí, deflete à esquerda seguindo com o rumo 
magnético de 30º 20 SE até o marco nº 2, numa extensão de 320,00 metros, confrontando com terras 
remanescentes da Fazenda Santo Antônio do Banharão; daí deflete à esquerda seguindo com rumo 
magnético de 59º 40 NE até o marco nº 3, numa extensão de 251,00 metros, confrontando com terras 
remanescentes da Fazenda Santo Antônio do Banharão; daí, deflete à esquerda seguindo com o rumo 
magnético de 30º 20 NO até o marco nº 4, numa extensão de 287,67 metros, confrontando, ainda com a 
referida Fazenda Santo Antônio do Banharão; daí, deflete à esquerda seguindo com o rumo magnético 
de 57º 48 SO até o marco 0 p.p., onde teve início a perimetral, numa extensão de 55,90 metros, confron-
tando com a referida estrada municipal. 
Ônus/Observação: Em relação às penhoras constantes nas averbações 15, 16 e 17 /27.686 já houve 
determinação, pelos Juízos respectivos, do levantamento do gravame, consoante consulta efetuada nos 
processos respectivos através da internet. Segundo certidão do Oficial de Justiça o imóvel penhorado 
possui algumas edificações/barracões. (auto de avaliação de 17/02/2018). 
Proprietários: EDUARDO FELTRE (CPF: 034.529.618-42) 
Localização: FAZENDA SANTO ANTONIO DO BANHARÃO, S/N - Bairro: ZONA RURAL - Cidade: JAU 
UF: SP - CEP: 17201000 
Avaliação: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em junho de 2019, equivalente a 50% do imóvel. 
Valor mínimo (50%): R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

45. Processo:  0012090-66.2016.5.15.0089 - 2ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): SERGIO UEHARA 
EXECUTADO (S): METAHLLE FERRAMENTAS LTDA - EPP 
 
45.1Tipo do bem: Outros 
Descrição: prateleira de aço, medindo 1,90x0,92x0,56, com 08 bandejas, com capacidade para 100 kg. 
Proprietários: METAHLLE FERRAMENTAS LTDA – EPP (CNPJ: 74.418.674/0001-47) 
Localização: RUA ANTONIO ALVES, 4-51 - Bairro: CENTRO - Cidade: BAURU UF: SP 
Avaliação: R$ 700,00 (setecentos reais) cada, em fevereiro de 2019, totalizando o valor de R$ 8.400,00 
(oito mil e quatrocentos reais). 
Valor mínimo (30%): R$ 2.520,00 (dois mil, quinhentos e vinte reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

46. Processo:  0010724-50.2016.5.15.0005 - 1ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): ELTO JULIO GUILHERME 
EXECUTADO (S): VERALDO &VERALDO COMÉRCIO DE PARA RAIOS LTDA - ME 



 
46.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 102717 - 2º Cartório - BAURU/SP 
Descrição: Um PRÉDIO residencial sob n. 3-86 da Rua Antônio Alves, melhor descrito na matrícula 
102.717, do 2 CRI de Bauru/SP. 
Proprietários: ANTONIO MARCOS VERALDO (CPF: 002.032.638-63) 
Localização: v Rua Antônio Alves, 3-86 - Cidade: BAURU UF: SP 
Avaliação: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), em fevereiro de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 

47. Processo:  0169400-24.2008.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): JOSÉ EDUARDO ORTIZ 
EXECUTADO (S): MARIA CECÍLIA COSTA MORENO ME E OUTROS 
 
47.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 71129 - 1º Cartório - JAU/SP 
Descrição: 25% de Duas casas de morada de tijolos e coberto de telhas. 
Ônus/Observação: ID.3ca95b1 - Juntado ofício nº127/2019 do Município de Jaú, informando que em 
relação ao imóvel da matrícula nº71.129 do 1º CRI de Jaú, não há débitos para o contribuinte até aquela 
data (11/07/2019). 
Proprietários: MARIA CECÍLIA COSTA MORENO (CPF: 035.916.438-23) 
Localização: Rua Antônio Santana Galvão, 169 e 169 fundo, Complemento: casas - Cidade: JAU UF: 
SP 
Avaliação: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em abril de 2019, equivalente a 25% do imóvel. 
Valor mínimo (60%): R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

48. Processo:  0011821-32.2016.5.15.0055 - 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ 
 

EXEQÜENTE (S): JEFFERSON LUIZ PETIAN 
EXECUTADO (S): SEREGUARD SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME 
 
48.1 Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: OLV 3073 
Descrição: veículo Marca FIAT UNO VIVACE 1.0, cor cinza, flex, ano 2012, modelo 2013, placa OLV 
3073, em bom estado de conservação, com alguns detalhes na lataria e pintura. 
Proprietários: SEREGUARD SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME (CNPJ: 05.850.035/0001-33) 
Localização: AVENIDA IZALTINO DO AMARAL CARVALHO, 2012 - Cidade: JAU UF: SP 
Avaliação: R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em maio de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 



49. Processo: 0010880-88.2017.5.15.0074 - 1ª VARA DO TRABALHO DE LENÇÓIS 
PAULISTA 

 
EXEQÜENTE (S): JHONATAN TORQUATO FARIAS 
EXECUTADO (S): L FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – EPP 
 
49.1 Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: EVT 6905, Renavam: 459473409, Chassi: 9BFZC52P4CB916331 
Descrição: Ford/Courier L 1.6 Flex, placa EVT-6905, ano/modelo 2012, chassi:9BFZC52P4CB916331, 
RENAVAM: 00459473409, cor preta. Conservação: lataria com algumas avarias (principalmente na late-
ral esquerda, lado do motorista); pneus apresentando desgaste, faróis em ordem; pequena avaria no 
para-choque frontal (lado direito), bem como quebra próximo ao pneu; razoável aspecto interno; hodô-
metro marcando 171.962 Km; apta ao uso normal. 
Ônus/Observação: O site do DETRAN/SP aponta débito de multas no valor de R$ 1.279,89 (em 
25/06/2019). O depositário informou que o veículo está liberado da restrição financeira apontada pelo 
sistema RENAJUD e site do DETRAN. 
Proprietários: L FREIOS PECAS E SERVICOS LTDA – EPP (CNPJ: 01.757.981/0001-89) 
Localização: Rodovia Juliano Lorenzetti, Km 08 + 680 - Bairro: Distrito Empresarial Luiz Trecenti - Ci-
dade: LENCOIS PAULISTA UF: SP - CEP: 18685745 
Avaliação: R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), em junho de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 9.250,00 (nove mil, duzentos e cinquenta reais). 
 
Anexo(s) do bem: 
Fotos Courier: 
http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=14735 
Fotos Courier: 
http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=14736 
Fotos Courier: 
http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=14737 
Fotos Courier: 
http://www.trt15.jus.br/nucleo_execucao/f/t/visualizarfotoman?modoJanelaPlc=popup&chPlc=14738. 
 
 

50. Processo: 0000580-55.2013.5.15.0091 - 4ª VARA DO TRABALHO DE BAURU 
 

EXEQÜENTE (S): ROGERIO SABINO 
EXECUTADO (S): BANDEIRANTES – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS METÁLICOS LTDA - 
ME 
 
50.1 Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: EPH 8332, Renavam: 215936566, Chassi: 9BD15802AB6479704 
Descrição: Um Automóvel, marca Fiat, modelo Uno Mille Economy, cor Branca, Chassi 
9BD15802AB6479704, RENAVAM 00215936566, placa EPH 8332, ano-modelo 2011 ano fabricação 
2010, 2 portas. 
Ônus/Observação: Com 259.167 KM rodados, lataria em razoável estado de conservação, pintura em 
razoável estado (apresenta alguns riscos na lataria), estofados em péssimo estado (furos, manchas e 
interior com grandes marcas de uso e sujeira), pneus em bom estado, funcionando. 
Proprietários: BANDEIRANTES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS METALICOS LTDA (CNPJ: 
08.697.170/0001-89) 



Localização: Rua José Fortunato Molina, 5-15 - Cidade: BAURU UF: SP - CEP: 17100000 
Avaliação: R$ 12.000,00 (doze mil reais), em julho de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 6.000,00 (seis mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

51. Processo: 0010766-70.2016.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS 
 

EXEQÜENTE (S): FÁBIO GALINI E OUTRO 
EXECUTADO (S): SPAV ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
 
51.1 Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Identificação: Nº de Série: JHF0009171 
Descrição: Um trator com retroescavadeira marca CASE, sem modelo em local aparente, com pneus 
ruins, aparentemente parado há muito tempo. 
Proprietários: SPAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – EPP (CNPJ: 02.866.712/0001-13) 
Localização: SP 304, Residencial Canaã - Cidade: BARIRI UF: SP 
Avaliação: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em julho de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
 
51.2 Tipo do bem: Máquina/Equipamento 
Identificação: Nº de Série: xxxxxxx1 
Descrição: Uma máquina escavadeira, marca NEW HOLLAND, sem número de série e sem modelo em 
local aparente, de esteiras, com cabine fechada, aparentemente parada há muito tempo. 
Proprietários: SPAV ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA – EPP (CNPJ: 02.866.712/0001-13) 
Localização: SP 304, Residencial Canaã - Cidade: BARIRI UF: SP 
Avaliação: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em julho de 2019. 
Valor mínimo (50%): R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

52. Processo: 0011419-38.2017.5.15.0144 - VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS 
 

EXEQÜENTE (S): SEBASTIÃO BUENO DE OLIVEIRA 
EXECUTADO (S): INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS BARIRI LTDA 
 
52.1 Tipo do bem: Veículo 
Identificação: Placa: DGX 1875, Renavam: 781643341 
Descrição: Um caminhão Mercedes Benz mod. L1620, ano e modelo 2002, cor azul, a diesel, placas 
DGX1875, CHASSIS 9BM6953012B304682, CÓD. RENAVAM 00781643341, em nome da Executada; 
com baú em alumínio; 3 eixos, em bom estado de uso e conservação; 
Proprietários: INDUSTRIA DE PLASTICOS BARIRI LTDA (CNPJ: 71.527.618/0001-52) 
Localização: Av. SERGIO FURCIN, 243, Complemento: INDUSTRIA - Bairro: CENTRO - Cidade: BA-
RIRI UF: SP - CEP: 17250000 
Avaliação: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em agosto de 2019. 
Valor mínimo (60%): R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). 
 



Não há anexos cadastrados para este bem. 
53. Processo: 0002156-20.2010.5.15.0049 - VARA DO TRABALHO DE ITÁPOLIS 
 

EXEQÜENTE (S): LEANDRO DE SOUZA 
EXECUTADO (S): CIPLASTIK – IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA – ME E OUTROS 
 
53.1 Tipo do bem: Imóvel 
Identificação: Matrícula: 1945 - 1º Cartório - ITAPOLIS/SP 
Descrição: Imóvel objeto da matrícula 1945 do CRI de Itápolis, assim descrito (conforme matrícula): 
"uma casa de morada, construída de tijolos e coberta de telhas, servida por instalações de água, luz e 
esgoto, com quatro cômodos, ladrilhados, edificada nesta cidade de Itápolis, com frente e para dentro do 
alinhamento da Avenida Francisco Antônio de Abreu, sob o n. 406 em seu respectivo terreno que mede 
13,00m de frente por 17,60m da frente aos fundos". BENFEITORIAS: Sobre o terreno foi construída uma 
casa, bom padrão de construção e acabamento, bem localizada, situada na Av. Francisco Antônio de 
Abreu, n. 406, Centro, Itápolis, com cerca de 123,28 m2 de área construída, conforme informação obtida 
na Prefeitura de Itápolis-SP, contendo dois quartos, sala de estar, sala de jantar, copa e cozinha sepa-
radas por um balcão, banheiro social, lavanderia coberta e com banheiro, piso de cerâmica em bom 
estado, quintal calçado, garagem coberta para um veículo na frente do imóvel, pintura interna e externa 
em bom estado de conservação, muros nas divisas. 
Ônus/Observação: R.7 - Cláusula de usufruto gravada em favor de Rosa Cardamoni Solla - o qual 
deverá ser resguardado, inclusive após eventual arrematação ou adjudicação, conforme decisão profe-
rida neste feito. Av. 10 - Penhora - processo 681-2006 da 1ª Vara Cível de Itápolis. *Somente com relação 
à cota parte (33,33%) do imóvel pertencente ao executado EDSON ROBERTO SOLLA - CPF: 
156.183.278-21 poderá ser aceito lance inferior ao da avaliação, desde que o valor não seja vil, a critério 
do Juízo que presidirá a almoeda, nos termos do art. 891 do CPC. Logo, quanto aos percentuais do 
imóvel pertencentes aos coproprietários não executados, não será aceito lance em valor inferior ao da 
avaliação, em observância ao que dispõe o art. 843, § 2º, do CPC.*** 
Proprietários: EDSON ROBERTO SOLLA (CPF: 156.183.278-21). 
Localização: Av. Francisco Antônio de Abreu, 406 - Bairro: Centro - Cidade: ITAPOLIS UF: SP - CEP: 
14900000 
Avaliação: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), em dezembro de 2016. 
Valor mínimo (85%): R$ 161.500,00 (cento e sessenta e um mil e quinhentos reais). 
 
Não há anexos cadastrados para este bem. 
 
 

REGULAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA HASTA PÚBLICA UNIFICADA REALIZADA PELA 
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DA CIRCUNSCRIÇÃO DE BAURU DO TRT DA 15ª REGIÃO 

 
1. CADASTRAMENTO PARA PARTICIPAR DO LEILÃO: 
1.1 - O interessado em lançar deverá se cadastrar no endereço eletrônico do leiloeiro na internet www 
lut.com.br, sendo certo que o referido cadastramento implicará na aceitação da integralidade das 
disposições do Provimento GP-CR nº 04/2015 do TRT da 15ª Região, assim como as demais condições 
dispostas neste edital. 
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1.2 - Após o cadastramento, deverão ser remetidas ao leiloeiro, em seu endereço físico – Rua do Ócio, 
n°. 291 – cj. 91 – 9º Andar – Vila Olímpia – São Paulo/SP – CEP: 04.552-000 ou através do e-mail do 
leiloeiro contato@lut.com.br além da via original de Termo de Adesão, assinado e com firma 
reconhecida em cartório, cópias autenticadas dos seguintes documentos: 
a) carteira de identidade (RG) ou documento equivalente (carteira nacional de habilitação, documento de 
identidade expedido por entidades de classe ou órgãos públicos); 
b) cadastro de pessoa física (CPF); 
c) comprovante de estado civil; 
d) comprovante de residência ou domicílio em nome do interessado e 

e) contrato social e alterações, na hipótese de se tratar de pessoa jurídica. 
1.3 - Os documentos referidos no item 1.2 deverão ser recepcionados pelo leiloeiro até a data designada 
para a realização do leilão eletrônico, sob pena de não ser efetivada a validação do cadastro efetuado; 
1.4 - O interessado poderá, ainda, cadastrar-se pessoalmente, caso em que deverá comparecer ao local 
da realização da hasta pública com uma hora de antecedência, munido dos documentos especificados 
no item 1.2 nas vias originais ou em cópias autenticadas em cartório, admitindo-se a representação por 
procuração pública com poderes específicos. Nessa hipótese o procurador deverá portar, ainda, o seu 
documento de identificação com foto. 
1.5 - O cadastro é pessoal e intransferível, sendo o interessado responsável pelo cumprimento dos 
prazos fixados neste edital, assim como pelos lances realizados com seu login e senha. 
1.6 - O cadastramento e a participação no leilão eletrônico constituem faculdade dos licitantes, eximindo-
se o TRT da 15ª Região de eventuais problemas técnicos ou operacionais que obstem, no todo ou em 
parte, a efetiva participação do interessado no ato. 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HASTA PÚBLICA: 

A- Leioleiro responsável, atribuições e comissão em caso de acordo ou remição: 

2.1 - A hasta estará a cargo do Leiloeiro Oficial ora nomeado, CÉZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA,  
o qual fica responsável por: 
a) realizar a divulgação do leilão, além da publicação do competente edital, com no mínimo, 20 (vinte) 
dias de antecedência, nos termos do art. 3ª caput do Provimento 04/2015; e 

b) providenciar a remoção do(s) bem(ns), quando determinada pelo Juiz, fazendo jus o leiloeiro ao 
ressarcimento das despesas ocorridas com a remoção, guarda e conservação dos bens, desde que 
documentalmente comprovadas, bem como a armazenagem, na forma do artigo 789-A, VIII da CLT, que 



serão acrescidas à execução, mesmo nas hipóteses em que depois da remoção do(s) bem(ns) sobrevier 
substituição da penhora, pagamento, remição, conciliação ou adjudicação. 
2.2 - Conforme artigo 25 § 3º do Provimento 04/2015 e inciso III da Ordem de Serviço CR nº 3, de 14-
12-2015, em caso de acordo ou remição após a inclusão do bem em Hasta Pública o leiloeiro fará jus 
à comissão correspondente a 5% sobre base de cálculo definida a critério do Juízo da Execução. 

B- Condições para a venda, lance mínimo e análise das ofertas: 

2.3 - Os bens serão anunciados por lotes, vendidos um a um, em caráter ad corpus e nas condições e 
no estado de conservação em que se encontram. Os bens que não forem objeto de arrematação 
poderão, a critério do Juiz condutor da Hasta Pública, ser apregoados novamente em repasse na 
mesma data, ao final da hasta, podendo os lotes ser desmembrados, mantendo-se o mesmo percentual 
de lance mínimo praticado no primeiro pregão. 
2.4 – Será observado como lance mínimo, a percentagem sobre o valor da avaliação definida pelo Juízo 
da Execução. Não existindo definição pelo Juízo da Execução do lance mínimo, esse será de 50% 
(cinquenta por cento) do valor da avaliação para bens imóveis e veículos e 30% (trinta por cento) para 
os demais bens. 
2.5 - Desde a publicação do edital até a abertura da hasta pública, o leilão eletrônico estará disponível 
para recepção de lances por meio do site do leiloeiro na internet www.lut.com.br sendo certo que: 
a) Iniciada a hasta na modalidade presencial, o usuário cadastrado terá conhecimento dos lances 
ofertados in loco, por meio de informação disponibilizada pelo leiloeiro na página eletrônica e 

b) O usuário cadastrado poderá ofertar novo lance, que será devidamente anunciado aos presentes à 
hasta pública, propiciando a concorrência em igualdade de condições aos interessados. 
2.6 - Compete ao Juiz responsável pela hasta pública, na forma do art. 7º do Provimento GP-CR nº 
04/2015 do TRT da 15ª Região, proceder o cancelamento da oferta quando não for possível autenticar 
a identidade do usuário, quando houver descumprimento das condições estabelecidas neste edital ou 
no referido Provimento ou quando a proposta apresentar irregularidade facilmente detectável; 
2.7 - Na hipótese de o bem ser arrematado por oferta realizada eletronicamente, o leiloeiro enviará ao 
arrematante, por mensagem eletrônica, as guias de depósito e os dados bancários para pagamento 
imediato do valor da arrematação e da comissão, respectivamente, observado, quanto aos percentuais 
devidos e a forma de pagamento previstos neste edital. 

C- Prazo para depósito e comprovação do lance: 

2.8 - No ato do acerto de contas da hasta pública, o arrematante deverá pagar parcela correspondente 
a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor do lance, além da comissão do leiloeiro, de 5% (cinco por 
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cento) sobre o mesmo valor, admitindo-se pagamento em moeda corrente, comprovação de 
transferência online ou guia de depósito. Se em razão do horário da arrematação não for possível ser 
efetuado o pagamento no mesmo dia da realização da hasta, poderá o Juiz responsável pela hasta 
autorizar que os pagamentos dos valores referidos neste item sejam feitos no primeiro dia útil 
subsequente à realização da hasta. 
2.9 - Quanto ao saldo remanescente deverá ser pago no primeiro dia útil subsequente à data da 
realização da hasta, diretamente na agência bancária autorizada, ainda que o pagamento da entrada e 
da comissão do leiloeiro sejam feitas nos termos da parte final do item 2.8; 
2.10 - A realização tempestiva dos pagamentos deve ser comprovada na mesma data de sua efetivação, 
mediante envio de mensagem eletrônica acompanhada dos documentos, para o endereço eletrônico 
do leiloeiro, que encaminhará à Divisão de Execução e ao Juízo da execução; 
2.11 – O leiloeiro deverá comunicar imediatamente à Divisão de Execução a não realização dos 
depósitos dos valores devidos no prazo fixado, bem como a existência de lances subsequentes, para 
que seus ofertantes possam exercer o direito de opção, sem prejuízo da possibilidade de reparação de 
prejuízos prevista no disposto no caput do artigo 903 do Código de Processo Civil. 

D- Vedação à lance condicional: 

2.12 – Aplicam-se as disposições previstas nos itens 2.7 a 2.11 ainda que tenha sido suspensos os 
efeitos da arrematação de qualquer lote ou bem inserido na hasta pública, de modo que não é possível 
deferir pagamento da arrematação ou da comissão do leiloeiro para data futura de forma condicional, 
sendo certo que apenas se a venda for considerada inválida ou ineficaz (artigo 903, § 1º, incisos I e II 
do CPC) serão devolvidos os valores pagos pelo arrematante, inclusive relativamente à comissão do 
leiloeiro (observando-se quanto a essa rubrica, a atualização definida na cláusula 2.18). 

E- Aquisição do bem pelo credor trabalhista: 

2.13 - O credor que não adjudicar os bens constritos perante o Juízo da execução antes de designada 
data para o leilão pela Corregedoria Regional, com sorteio de leiloeiro e geração de relatório por sistema 
eletrônico, só poderá adquiri-los em hasta pública na condição de arrematante, com preferência na 
hipótese de igualar o maior lance, respondendo, porém, pelo pagamento da comissão do leiloeiro, na 
forma do item 2.8. 
2.14 - Se o crédito do (s) exequente(s) for(em) suficiente(s) para a aquisição do bem na hasta e o(s) 
exequente(s) desejar(em) oferecer lance utilizando tal crédito, serão observadas as seguintes regras: 
a) Na hipótese de o exequente ser o único credor trabalhista com crédito habilitado nos autos da 
execução em que foi determinada a alienação do bem penhorado, a arrematação com a utilização dos 



créditos, sem exibir o preço, somente será deferida se, por ocasião da realização da hasta pública, 
apresentar certidão atualizada do seu crédito, até o dia útil imediatamente anterior à data da hasta 
pública, bem como certidão que comprove ser ele/a o único credor trabalhista com crédito habilitado 
nos autos em que foi determinada a alienação do bem penhorado, tendo em vista o disposto no §1º do 
art. 892 do Código de Processo Civil (“Se o exequente arrematar os bens e for o único credor, não 

estará obrigado a exibir o preço, mas, se o valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro 

de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-

se-á novo leilão, à custa do exequente”); 
b) Na hipótese de existir mais de um credor trabalhista com crédito habilitado nos autos (inclusive por 
penhora no rosto dos autos ou em virtude de reserva de crédito), em que foi determinada a alienação 
do bem penhorado, a arrematação com a utilização dos créditos somente será deferida se todos os 
credores trabalhistas acima referidos se fizerem presentes, pessoalmente ou devidamente 
representados por procurador com poderes específicos para tal ato, e manifestarem o desejo de 
arrematar conjuntamente o bem, hipótese na qual cada um deles adquirirá uma parte ideal proporcional 
ao seu crédito, cabendo-lhes pagar proporcionalmente a comissão fixada ao leiloeiro e 

c) Na hipótese da alínea anterior, caso não haja a concordância de arrematação conjunta de todos os 
credores, o exequente que pretender arrematar os bens estará obrigado a exibir a integralidade do 
preço ou solicitar o parcelamento da proposta nos termos do item 2.15, sob pena de indeferimento do 
pedido de arrematação. 
2.15 - Caso o (s) arrematante (s) seja (m) o (s) próprio (s) credor (es) e não se amoldando a hipótese à 
previsão do item 2.14, ou seja, não sendo o crédito do (s) exequente (s) suficiente (s) para a aquisição 
do bem (ns), caberá ao (s) arrematante (s) efetuar, no prazo de 3 (três) dias contados da data da 
realização da hasta, o depósito do valor do lance que superar o seu crédito sob pena de tornar sem 
efeito a arrematação, realizando-se novo leilão à custa do exequente ou, se for o caso, de atribuí-la ao 
licitante concorrente na hipótese do item 2.13, ressalvada a possibilidade de o (s) credor (es) postular 
(em) o parcelamento do valor do lance que superar o seu crédito, nos termos do item 2.17. 
2.16. Ocorrendo qualquer uma destas hipóteses, a comissão do leiloeiro, calculada sobre o valor total 
do lance, deverá ser paga no ato da hasta pública ou no dia útil imediatamente subsequente, se 
autorizado pelo magistrado condutor da hasta. 

F- Da venda em prestações: 

2.17 – O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar proposta para 
parcelamento do pagamento da arrematação, observadas as seguintes regras: 



a) Na primeira oferta dos bens, somente será aceita proposta de parcelamento para a totalidade do lote; 
b) Somente no repasse será aceita proposta para aquisição individual de bem pertencente a lote 
ofertado na primeira oferta; 
c) Em qualquer das hipóteses supra, a proposta sempre observará como piso o valor do lance mínimo 
definido no edital e conterá oferta de pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por caução idônea, quando 
se tratar de bens móveis e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis e será utilizado 
para corrigir monetariamente as parcelas o índice IPCA-E ou outro que venha a substituí-lo no decorrer 
do parcelamento. 
d) Não sendo formulados lances na primeira oferta ou no repasse que observem a forma de 
parcelamento legal, poderá o magistrado responsável pela condução da hasta, analisar e aceitar 
proposta em parcelamento distinto da previsão supra, observando-se de qualquer forma as garantias e 
o índice de atualização previstos na alínea “c”. 
e) Deferido o parcelamento, no caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa 
de dez por cento sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas. 
f) O inadimplemento autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação com a perda em favor 
da execução da entrada de 25% e a perda em favor do leiloeiro do valor pago a título de comissão pela 
venda ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido de imediato, devendo ambos 
os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação perante o Juízo da 
Execução. 
g) A apresentação da proposta de parcelamento não suspende o leilão. 
h) A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento 
parcelado. 
i) Havendo mais de uma proposta de pagamento parcelado: 
i.1) em diferentes condições, o juiz decidirá pela mais vantajosa, assim compreendida, sempre, a de 
maior valor; 
i.2) em iguais condições, o juiz decidirá pela formulada em primeiro lugar. 
j) No caso de arrematação a prazo, os pagamentos feitos pelo arrematante pertencerão ao/s 
exequente/s até o limite de seu crédito, e os subsequentes, ao executado, ressalvada a possibilidade 
de destinação desse excedente para o pagamento de contribuições previdenciárias e fiscais, custas e 
outras despesas processuais do próprio feito ou de outros feitos movidos perante a Justiça, 
especialmente a trabalhista. 



k) Os requerimentos relativos ao(s) bem(ns) arrematado(s), tal como imissão antecipada na posse 
deverão ser formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação perante o Juízo da 
execução. 
l) Fica ciente o arrematante de que para a expedição da carta de arrematação no caso de pagamento 
em prestações de bem móvel, deverá apresentar ao Juízo da Execução após o pagamento da entrada 
de 25% e até a data do vencimento da primeira parcela ajustada, caução idônea, conforme previsão do 
artigo 895, § 1º do CPC, sob pena de se considerar inadimplente e ficar facultado ao exequente pedir a 
resolução da arrematação com a perda em favor da execução da entrada de 25% e a perda em favor 
do leiloeiro do valor pago a título de comissão pela venda ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido de imediato, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da 
execução em que se deu a arrematação perante o Juízo da Execução. 

G- Alienação de bens de copropriedade: 

2.18- A alienação de bens cuja propriedade não seja apenas do devedor ou devedores, sendo o bem 
em parte de pessoas não executada, será realizada observando-se as regras abaixo: 
a) Caso o interessado não seja coproprietário do bem oferecido, terá de oferecer quanto à cota-parte 
de propriedade da pessoa não executada lance à vista, não se admitindo quanto a essa parcela do bem 
qualquer tipo de parcelamento. Será admitido apenas o parcelamento da cota-parte correspondente ao 
devedor ou devedores da ação trabalhista, a qual seguirá as regras já previstas neste edital para tal tipo 
de arrematação; 
b) Caso o(s) coproprietário(s) não executado deseje adquirir o bem, estará desobrigado de depositar o 
valor referente à sua cota-parte e, em optando por assim agir, também nada receberá no Juízo de 
Execução quando da eventual distribuição de valores em favor de outros coproprietários não devedores. 
c) Caberá ao interessado comprovar documentalmente, no momento da hasta, a sua condição de 
coproprietário, bem como a de não executado, apresentando, obrigatoriamente, certidão da matrícula 
do imóvel atualizada (em prazo não superior a 30 dias contados da data da realização da hasta pública) 
e certidão emitida pela Vara do Trabalho no máximo de 10 (dez) dias contados da data da realização 
da hasta pública, da qual conste o nome de todos os executados do processo em que o bem está sendo 
alienado. 

H- Eventuais débitos que pesam sobre o bem: 

2.19 – Relativamente aos tributos e outros débitos anteriores à arrematação que recaiam sobre o bem 
alienado em hasta pública seguir-se-ão as seguintes regras: 



a) Nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional e artigo 78 da 
Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho (com a redação que lhe 
foi dada pelo Ato nº. 10/GCGJT, de 18 de agosto de 2016, sendo hipótese de sub-rogação dos débitos 
no preço, fica o bem imóvel arrematado nesta hasta pública desembaraçado das dívidas tributárias e 
fiscais de qualquer órgão da Administração Pública, inscritas ou não na dívida pública, geradas até a 
data da arrematação, de forma que esses encargos não serão transferidos aos arrematantes; 
b) Conforme já decidiu o TST (TST-RO-6626-42.2013.5.15.0000; TST_REENEC E RO - 75700-
07.2009.5.05.0000; TST-ReeNec e RO-12600-56.2009.5.09.0909; TST-RXOF e ROAG - 58400-
44.2005.5.06.0000; TST-RXOF e ROMS-25600-26.2006.5.06.0000 ), por analogia, a previsão da alínea 
antecedente também se aplica a bens móveis, inclusive veículos, ficando os mesmos livres de débitos 
de IPVA, multas e outros, inscritos ou não na dívida pública, geradas até a data da arrematação, de 
forma que esses encargos não serão transferidos aos arrematantes; 
c) Do mesmo modo, nos termos do disposto nos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º do Código de 
Processo Civil, por força da aquisição originária da coisa, eventuais débitos que recaiam sobre o bem 
até a data da hasta pública, inclusive os de natureza propter rem (Ex.: débitos condominais), subrogam-
se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência; e 

2.20 – Relativamente aos tributos, custas e quaisquer outras despesas posteriores à arrematação 

que surjam em razão da transferência do bem que vier a ser alienado na hasta, tais como, custo de 
registro da carta de arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, transferência junto a órgão de 
trânsito, imposto de transmissão de propriedade do bem, entre outros, todos correrão por conta do 
arrematante. 

I – Hipóteses de devolução da comissão paga: 

2.21 – Não será devida a comissão ao(a) leiloeiro(a) na hipótese de desistência de que trata o § 5º do 
artigo 903 do Código de Processo Civil, de anulação ou ineficácia da arrematação ou se negativo o 
resultado da hasta. Nessas hipóteses, o(a) leiloeiro(a) devolverá ao arrematante o valor recebido a título 
de comissão, corrigido pelo IPCA-E, imediatamente após o recebimento do comunicado da Divisão de 
Execução ou pelo Juízo da Execução. 

J – Hipóteses de perda de valores pagos a título de entrada: 

2.22 - Ressalvada a hipótese do artigo 903, parágrafo 5º, do Novo Código de Processo Civil e as 
previsões anteriores deste edital relativamente à entrada de parcelamento, a desistência da 
arrematação, a ausência do depósito do saldo remanescente no prazo do item 2.9 e o não pagamento 
do preço no prazo estabelecido, acarretará a perda, em favor da execução, do valor já pago, além da 



comissão destinada ao leiloeiro, voltando o(s) bem(ns) a novo leilão, do qual não poderá participar o 
arrematante 

2.23 – No caso de desistência e do não pagamento do sinal de 20%, cuja comprovação e/ou 

depósito foi diferido para o dia útil seguinte ao da hasta, consoante previsão constante da parte 

final do tem 2.8 (Se em razão do horário da arrematação não for possível efetuar o pagamento 

no mesmo dia da realização da hasta, poderá o Juiz responsável pela hasta autorizar que os 

pagamentos dos valores referidos neste item sejam feitos no primeiro dia útil subsequente à 

realização da hasta), ou para determinada data futura, consoante previsão da alínea “d” do item 
2.17 (Não sendo formulados lances na primeira oferta ou no repasse que observem a forma de 

parcelamento legal, polderá o magistrado responsável pela condução da hasta analisar e 

aceitar proposta em parcelamento distinto da previsão supra…), responderá o arrematante pelo 

equivalente a 20% do valor do lance, em execução a ser processada nos próprios autos, 

acrescido do valor da comissão do leiloeiro caso também não tenha sido paga, por aplicação do 

artigo 897,CPC, e ficará também impedido de participar de hastas públicas realizadas na 

Jurisdição do TRT da 15ª Região, nos termos do Provimento GP-CR 04/2019. 

K- Impugnação à expropriação: 

2.24 - A impugnação à expropriação de bens observará o disposto no art. 903 do CPC. 

3. DISPOSIÇÕES FINAIS 

3.1 - Os participantes dos leilões promovidos pelo TRT, incluídos os eventuais arrematantes dos lotes 
oferecidos, não poderão alegar desconhecimento das condições do certame, dos encargos do bem, das 
condições e prazos de pagamento ou das despesas e custas relativas às hastas públicas. 
3.2 – Fica autorizado(a) o(a) leiloeiro(a) ou pessoa por ele expressamente designada a fazer a vistoria 
dos bens penhorados, podendo fotografá-los, bem como solicitar, em caráter de urgência, as respectivas 
certidões de regularidade nos órgãos de interesse, em especial Prefeitura, Detran, Ciretran, Cartórios de 
Registro de Imóveis, Cartório de Títulos e Documentos, INCRA, dentre outros que se fizerem 
necessários. 
3.3 – Os interessados em arrematar os bens incluídos nesta hasta poderão vistoriá-los nos locais 
onde se encontrarem (informação que poderá ser obtida junto à Divisão de Execução de Bauru), 
em dias úteis, das 8h às 18h, ou por meio de agendamento de visitas, até o dia útil imediamente 
antecedente à sua realização, sendo vedado aos Senhores Depositários criarem embaraços à 
visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 77, inciso IV, do CPC, ficando 
desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. Diante disso, não serão aceitos de 



forma alguma lances condicionados à vistoria futura de bens, posto que é obrigação do 
interessado em participar da hasta, efetuar a vistoria antes da sua realização. 
3.4 – No prazo de 10 (dez) dias após a realização da hasta, o(a) leiloeiro(a) deverá apresentar à Vara do 
Trabalho de origem do processo onde foi feita a penhora e à Divisão de Execução, planilha de 
ocorrências, nos termos do artigo 23 do Provimento GP-CR nº 04/2015. 
3.5 – Os casos omissos e as dúvidas quanto à aplicabilidade do Provimento GP-CR nº 04/2015 serão 
resolvidos por ato conjunto da Presidência e da Corregedoria deste Tribunal, sendo os embaraços 
dirimidos pelo Juiz da Divisão de Execução. 
3.6 - Todas as informações necessárias para a participação dos licitantes no leilão, bem como quanto 
aos procedimentos e regras adotadas para sua validade poderão ser adquiridas através do e-mail 
contato@lut.com.br ou do telefone do leiloeiro (11) 3047.9800 ou, ainda, através de contato com a 
Divisão de Execução pelo telefone (14) 3203-3020, ramal 140. 
3.7 - O presente edital estará disponível na íntegra através do sítio do leiloeiro www.lut .com.br  e a sua  
publicação supre eventual insucesso nas notificações pessoais das partes, inclusive com relação aos 
cônjuges ou companheiros, sócios e patronos de todos os citados, bem como de terceiros. 
 
Ciência às partes. 
 
Bauru, 14 de outubro de 2019. 
 
 

EDSON DA SILVA JÚNIOR 
Juiz do Trabalho 

Divisão de Execução de Bauru 
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