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03ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação do 

executado PLASTICOS ITAQUÁ PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA (CNPJ/MF: 61.427.258/0001-63) 

  

A MM. Juiza de Direito Rosana Moreno Santiso, da 03ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros da Comarca de São 

Paulo/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, 

que, por este Juízo, processam-se os autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por ALSTER IMPORTADORA 

LTDA (CNPJ/MF: 09.166.527/0001-65) contra PLASTICOS ITAQUÁ PRODUTOS SINTÉTICOS LTDA (CNPJ/MF: 

61.427.258/0001-63) - Processo nº 0014053-36.2012.8.26.0011 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 

acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 31 de outubro de 2016, às 13h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 03 de novembro 

de 2016, às 13h30min e se encerrará em 23 de novembro de 2016, às 13h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial 

Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 

desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado 

nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

IMÓVEIS:  

 

1) Um TERRENO situado no perímetro urbano do distrito e Munícipio, desta Comarca, no Bairro do Una no local 

denominado Sítio dos Pedrosos, que se encontra dentro das seguintes medidas e confrontações:  inicia-se no ponto M1, 

localizado no alinhamento da Estrada de Ferro, linha variante do Parateí, de propriedade do DNIT – Departamento Nacional 

de Infra Estrutura de Transportes, no seu KM56 + 967,40, a 15m do seu eixo, com Estrada de Santa Isabel, até encontrar 

o ponto M2, na distância de 177,34m, azimute 16º34’56”SO; daí deflete à esquerda, na distância de 287,15m, azimute 

78º12’49”SE, até encontrar  o ponto M3, confrontando com a Estrada do Corta Rabicho, daí deflete à esquerda e segue 

em linha reta na distância de 237,51m, azimute 26º26’54” NE, até encontra o ponto M4; daí deflete à direita e segue em 

linha reta na distância de 149,57m, azimute 66º42’25”NE, até encontrar o ponto M5, confrontando do ponto M3 ao ponto 

M5, com propriedade de Benedito Barbosa de Moraes (transcrição nº 51.718 do 1º RI de Mogi das Cruzes); daí, deflete à 

esquerda e segue na distância 343,64m, azimute 70º43’06”NO, pelo alinhamento da faixa de domínio do oleoduto da 
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Petrobrás, propriedade da Marfinite Produtos Sintéticos Ltda ( matrícula 12.919, do RI e Poá), até encontrar o ponto M6, 

localizado na confrontação com a faixa de domínio da ferrovia do DNIT, no Km57 + 186,34 m da ferrovia, a 15m do sei 

eixo, daí, deflete à esquerda e segue paralelamente ao eixo da ferrovia na distância de 218,94m, azimute 43º57’50”SO, 

até encontrar o ponto M1, inicial da presente descrição, encerrando a área de 107.546,25 m², imóvel este devidamente 

matriculado sob nº 12.915 do CRI de Poá – SP. Cadastro Municipal: 44434-53-16-0001-01/02/03/04-000-2, 44434-53-16-

0001-05-001/002-02 e 44434-53-16-0001-06/07/08/09-000-2. Matricula Atualizada: Av.6. Consta que foi movida ação de 

Execução de Título de Extrajudicial perante a 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob nº 0180539-

06.2010.8.26.0100, cujo exequente é TARGET TRADING S/A (CNPJ/MF: 02.013.667/0001-54). Av.14. Consta que foi 

movida ação trabalhista perante a 2ª Vara do Trabalho do Município e Comarca de Itaquaquecetuba, sob nº 1001378-

82.2013.5.02.0342, cujo exequente é JORGE TAKAO MISUKOSHI (CPF/MF: 818.116.088-68). Av.15. Consta que o 

referido imóvel foi arrolado pela Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos. Av.19. Consta que foi decretada 

a indisponibilidade dos bens da executada nos autos do processo 10016909020155020341 na Vara do Trabalho de 

Itaquaquecetuba.Valor da Avaliação: R$ 69.479.096,15 (sessenta e nove milhões quatrocentos e setenta e nove mil 

noventa e seis reais e quinze centavos), atualizado até agosto de 2016 pela Tabel Prática do TJSP. 

 

2) Uma FAIXA DE TERRAS situada no bairro do Uma, no local denominado Sítio dos Pedrosos, no distrito e Município de 

Itaquaquecetuba, com a seguinte descrição: inicia-se no marco M1, distante 271m da intersecção formada com a Estrada 

de Santa Isabel e com a Estrada de Ferro Central do Brasil, de propriedade do DNIT – Departamento Nacional de Infra 

Estrutura de Transportes, no seu km 57 + 186,34m, a 15m do seu eixo, na divisa com o terreno sobre o qual foi instituída 

a faixa de servidão destinada à passagem subterrânea das tubulações do oleoduto de Petrobrás e no alinhamento da 

Estrada de Ferro, e segue linha reta na distância de 20m e azimute 70º05’43”, confrontação com a faixa de domínio da 

ferrovia do DNIT, no km 57+206,34m da ferrovia, a 15m do seu eixo, até encontrar o marco M2; daí, deflete a direita e 

segue em linha reta na extensão de 19,30m defletindo 15º13’00”, até encontrar o marco M3, daí, segue em linha reta na 

extensão de 18m, azimute 2º01’00”, até encontrar o marco M4; daí, segue em linha reta na extensão de 90,30m, azimute 

0º10’00”, até encontrar o marco M5; daí segue em linha reta na extensão de 114,95m, azimute 0º03’00”, até encontrar o 

marco M6, daí seguem em linha reta, na extensão de 100,45m, azimute 0º12’00”, até encontrar o marco M7, daí segue em 

linha reta na extensão de 11,67m, até encontrar o marco M8, com propriedade de Marfinite Produtos Sintéticos Ltda 

(matrícula 12.920, deste RI de Poá); daí deflete à direita, com distância de 29,65m, azimute 40º33’04”, até encontrar o 

marco M9, confrontando com propriedade de Benedito Barbosa de Moraes (transcrição nº 51.718 do R.I de Mogi das 

Cruzes); daí, deflete à direita e segue em linha reta na extensão de 100,45m, azimute de 1º30’27” até encontrar o marco 

M10, daí, segue em linha reta na extensão de 114,95m, azimute 1º30’26”, até encontrar o marco M11; daí, segue em linha 

reta, na extensão de 90,30m, azimute 1º34’16”, até encontrar o marco M12; daí, segue em linha reta na extensão de 18m, 

azimute 17º32’18”, até encontrar o marco M1, ponto inicial da presente descrição, encerrando a área de 6.986,38 m², 

terreno este devidamente matriculado sob nº 12.919 do CRI de Poá –SP. Cadastro Municipal: 44434-53-16-1035-00-000-

03. Matrícula Atualizada:  Av.5. Consta que foi movida ação de Execução de Título de Extrajudicial perante a 42ª Vara 

Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob nº 0180539-06.2010.8.26.0100, cujo exequente é TARGET TRADING 

S/A (CNPJ/MF: 02.013.667/0001-54). Av.11. Consta que sobre o referido imóvel ficou instituída a Servidão de Passagem 

sobre a totalidade do imóvel em favor da PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRÁS. Av.12. Consta que foi movida 

ação trabalhista perante a 2ª Vara do Trabalho do Município e Comarca de Itaquaquecetuba, sob nº 1001378-

82.2013.5.02.0342, cujo exequente é JORGE TAKAO MISUKOSHI (CPF/MF: 818.116.088-68). Av.13. Consta que o 

referido imóvel foi arrolado pela Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos.  Av.17. Consta que foi decretada 

a indisponibilidade dos bens da executada nos autos do processo 10016909020155020341 na Vara do Trabalho de 
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Itaquaquecetuba. Valor da Avaliação: R$ 3.659.180,79 (três milhões seiscentos e cinquenta e nove mil cento e oitenta 

reais e setenta e nove centavos), atualizado até agosto de 2016 pela Tabela Prática do TJSP. 

 

3) Uma AREA DE TERRAS, situada no bairro do Una, no local denominado Sítio dos Pedrosos, no perímetro do distrito e 

município de Itaquaquecetuba, com a seguinte localização: inicia-se no ponto A, distante 291m da intersecção formada 

com a Estrada Santa Isabel, na divisa com terreno sobre o qual foi instituída a faixa da servidão destinada à passagem 

subterrânea das tubulações do oleoduto da Petrobrás, propriedade de Marfinite Produtos Sintéticos LTDA (matrícula 

nº12.919, deste RI de Poá-SP) e no alinhamento da Estrada de Ferro, linha variante do Parateí, de propriedade do DNIT 

– Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes, no seu KM 57+206,34m, a 15m do seu eixo; daí, segue 

paralelamente ao eixo da ferrovia, na extensão de 278,46m, rumo 62º59’61”NO, confrontando com a Estrada de Ferro, 

linha variante do Parateí, até encontrar  marco B, localizado no KM 57 + 484,80m da ferrovia a 15m do seu eixo, daí, 

deflete à direita e segue em linha reta na extensão de 83,93m e rumo 26º12’21”NE, confrontando com a propriedade de 

Ennio Ialongo casado com Loretta Borsari Ialongo (matrícula nº 33.958, deste R.I de Poá), até encontrar o marco C; daí 

deflete à esquerda e segue em linha reta na extensão de 339,92m e rumo 25º57’56”NO, confrontando com a propriedade 

de Ennio Ialongo casado com Loretta Borsari Ialongo (matrícula nº 33.958, do CRI de Poá) até encontrar o marco D, situado 

à margem do Córrego do Uma; daí deflete à direita, confrontando além do córrego, com propriedade de Francisco 

Fernandes (matrícula nº 12.711 do CRI de Poá); a partir deste ponto, acompanhando o córrego, a montante tem-se 

175,20m e rumo 1º42’41”SO, até encontrar o marco E; daí, deflete à direita e segue em linha reta na extensão de 30,40m, 

rumo 47º15’02”SE, confrontando com a faixa de domínio do DERSA ( matrícula nº 55.942, do CRI de Poá), até encontrar 

o marco F; daí, deflete à esquerda e segue em linha reta com extensão de 30,28m, rumo 312º36’55”NE, confrontando com 

a faixa de domínio da DERSA (matrícula nº55.942 do CRI de Poá), até encontrar o marco G; daí deflete à direita e segue 

em linha reta na extensão de 34,02m, rumo 46º54’20”SE, confrontando com a faixa de domínio da DERSA (matrícula nº 

55.942 do CRI de POA), até encontrar o marco H; daí deflete à direita, e segue em linha reta na extensão de 200,54m, no 

rumo 40º16”49”NE, confrontando com a propriedade de Benedito Barbosa de Moraes (transcrição nº 51.178 do 1º CRI de 

Mogi das Cruzes), até encontrar o marco I, daí deflete à direita e segue na distância de 11,67m, no rumo 0º22’33”SO, até 

encontrar o marco J; daí segue em linha reta na extensão de 100,45m, rumo 1º50’38”SO, até encontrar o marco L; daí, 

segue em linha reta, na extensão de 114,95m, rumo 1º57’55”SO até encontrar o marco M, daí segue em linha reta na 

extensão de 90,30m rumo 1º54’22”SO, até encontrar o Marco N, daí, segue em linha reta na extensão de 18m , rumo 

2º00’59”SO, até encontrar o marco O; daí deflete à direita e segue em linha reta, na extensão de 19,30m, rumo 

15º38’11”SO, até encontrar o marco A, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco I ao marco A, com faixa 

de servidão destinada à passagem subterrânea das tubulações do oleoduto da Petrobrás (matrícula 12.919 deste CRI de 

Poá),encerrada a área de 116.740m², imóvel este devidamente matriculado sob nº 12.920 do CRI de Poá. Cadastro 

Municipal: 44434-53-16-1055-00-000-3. Matrícula Atualizada: Av.5. Consta que foi movida ação de Execução de Título 

de Extrajudicial perante a 42ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo, sob nº 0180539-06.2010.8.26.0100, 

cujo exequente é TARGET TRADING S/A (CNPJ/MF: 02.013.667/0001-54). Av.13. Consta que foi movida ação trabalhista 

perante a 2ª Vara do Trabalho do Município e Comarca de Itaquaquecetuba, sob nº 1001378-82.2013.5.02.0342, cujo 

exequente é JORGE TAKAO MISUKOSHI (CPF/MF: 818.116.088-68). Av.14. Consta que o referido imóvel foi arrolado 

pela Delegacia da Receita Federal de São José dos Campos.  Av.18. Consta que foi decretada a indisponibilidade dos 

bens da executada nos autos do processo 10016909020155020341 na Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba.  Valor da 

Avaliação: R$ 57.193.046,55 (cinquenta e sete milhões cento e noventa e três mil quarenta e seis reais e cinquenta e 

cinco centavos), atualizado até agosto de 2016 pela Tabela Prática do TJSP. 
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Valor Total das Avaliações: R$ 130.331.323,49 ( cento e trinta milhões trezentos e trinta e um mil trezentos e vinte e três 

reais e quarenta e nove centavos), atualizado até agosto de 2016, pela Tabela Prática do TJSP Débitos de IPTU: 

Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo 

único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes 

sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. 

Débitos da ação: R$ 137.250.017,96 (cento e trinta e sete milhões duzentos e cinquenta mil e dezessete reais e noventa 

e seis centavos), em maio de 2016, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá 

o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: 

Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Rosana Moreno Santiso  

Juíza de Direito 

 


