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VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

do executado ELIEL ROMUALDO (CPF/MF nº 090.221.688-08) e seu cônjuge RITA DE CÁSSIA TREVISAN 

ROMUALDO (CPF/MF nº 057.437.198-29) e os coproprietários MARIA DE FÁTIMA AMÂNCIO ALVES BERTOLINO 

(CPF/MF nº 772.310.928-04) e seu cônjuge APARECIDO JOSÉ BERTOLINO (CPF/MF nº 014.387.638-40): 

 

A MM. Juíza de Direito Márcia Christina Teixeira Branco Mendonça, da Vara do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Franca/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 sentença, ajuizada por NAATIVA INDÚSTRIA COMERCIO E 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME contra ELIEL ROMUALDO - processo nº 1020664-

44.2014.8.26.0196 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 22 de novembro de 2016, às 14:00 hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 25 de novembro de 2016, às 14:00 hs e se encerrará no dia 14 de dezembro de 2016, às 14:00 hs. O valor mínimo 

para venda em 2ª Praça corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  e será conduzida pela Gestora 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 e pelo 

Leiloeiro Oficial Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob 

o n° 602.  

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem imóvel: Parte de “6,53246 da Gleba e terras – Gleba Monte Alegre, situado na Via Anhanguera, Km410, sentido São 
Paulo-Rio Grande, toda fechada por cercas de arame, com a área de quatro hectares (4,27,33,5 ha), compreendida 
dentro das seguintes divisas e confrontações: “Têm início no esticador fincado na cerca lateral, no lado esquerdo da via 
Anhanguera - SP 330, DER, sentido São Paulo – Rio Grande e terras de propriedade de Indústria e Comércio de 
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Vassouras Santa Maria Ltda; tomada neste ponto o rumo de 33º 35’ 00’’ NE e segue pela cerca até à distância de 9,15 
metros, deflete à direita no rumo de 38º 30’ 00” NE e segue pela  cerca até à distância de 20,80 metros, deflete à 
esquerda no rumo de 31º 58’ 00” NE e segue pela cerca até a distância de 27,50 metros; daí delete à esquerda no rumo 
de 17º 34’ 00” NE e segue pela cerca até a distância de 17,30 metros; daí deflete à esquerda no rumo de 09º 15’ 00” NE 

e segue pela cerca até à distância de 20,60 metros; deflete à esquerda no rumo de 06º 52’ 00” NE e segue pela cerca 
até à distância de 10,35 metros; deflete à direita no rumo de 17º 07’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 10,25 
metros; deflete à direita no rumo de 28º 27’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 10,50 metros; deflete à direita 
no rumo de 43º 33’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 10,25 metros; daí deflete à direita no rumo de 59º 13’ 
00” NE e segue pela cerca até a distância de 10,45 metros; deflete à direita no rumo de 73º 52’ 00” NE e segue pela 
cerca até à distância de 10,45 metros; deflete à direita no rumo de 82º 03’ 00” NE e segue pela cerca à distância de 
44,75 metros; deflete à esquerda no rumo de 68º 19’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 14,10 metros; deflete 
à esquerda no rumo de 56º 46’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 13,90 metros deflete à esquerda no rumo de 
44º 57’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 34,70 metros, deflete à direita no rumo de 51º 33’ 00” NE e segue 
pela cerca até à distância de 14,00 metros; deflete à direita no  rumo de 57º 08’ 00” NE e segue pela cerca até à 
distância de 11,40 metros; deflete à direita no rumo de 64º 07’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 13,35 
metros, onde termina a divisa com rodovia Anhanguera-SP 330 DER, e começa a divisa com terras de Paulo de Tarso 
Alves de Oliveira; deflete à esquerda no rumo de 19º 06’ 00” NE e segue pela cerca até à distância de 102,25 metros; 
deflete à esquerda no rumo de 53º 05’ 00 NW e segue pela cerca até à distância de 84,40 metros; deflete à esquerda no  
rumo de 76º 34’ 00” NW e segue pela cerca até à distância de 38,65 metros onde inicia a confrontação com propriedade 
de Paulo de Tarso Alves de Oliveira, Fazenda Monte Alegre, deflete à esquerda no rumo de 37º 02’ SW e segue pela 
cerca até a distância de 343,40 metros, onde inicia a confrontação com propriedade de Indústria e Comércio de 
Vassouras Santa Maria Ltda; deflete à esquerda no rumo de 48º 09’ 00” SE e segue em linha reta até a distância de 
106,90 metros, onde vai encontrar o ponto que se deu origem a presente descrição”. Registrado no Cartório de Registro 
de Imóveis de Ituverava sob o nº 16.100 e cadastrado no INCRA juntamente com outras terras, com os seguintes dados: 
nº 605.069.004.847-6, área total 461,4 ha, mód. rural de 10,2 ha, nº mód. rurais 41,39, mód. fiscal 22 ha, nº mód. fiscais 
20,97, fração min. Parc. 3,0 ha. “Conforme informações constantes da certidão de fls. 76 “o referido imóvel está 
localizado numa região industrial da cidade, bem valorizada e de fácil comercialização, dotado de infraestrutura, 
contendo a construção de um prédio próprio para escritório – classificação popular, compreendido de duas salas, 
banheiro, escritório e cozinha. Contém um silo de cimento, com balança e esteira, casa de compressor, caixa d’água e 
um prédio separado, com pavimento superior, com uma guarita. Apurei mais que ali funciona uma empresa denominada 
Concretaria M. Indústria e Comércio Ltda, constando como endereço Avenida Joaquim Inácio Barbosa, nº 150. O imóvel 
em sua totalidade possui aproximadamente 5.583,10 m² e que a parte penhorada corresponde a 6,53246%. Parte ideal 
correspondente a 6,53246% de uma gleba de terra – gleba Monte Alegre situada às margens da Rodovia Anhanguera, 
sentido São Paulo – Rio Grande, Km 410. Penhora: Consta da Av. 32 a penhora exequenda. Avaliação: R$ 350.000,00, 
em setembro de 2016. Débitos Tributários: 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 da 
ação: R$ 9.999,86, em julho de 2015, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual 
responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta 
ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos.  

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_____________________________________________________ 

Márcia Christina Teixeira Branco Mendonça 

Juíza de Direito 


