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02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VALINHOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

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

executado COOPERATIVA HABITACIONAL DE VALINHOS - COOPERVAL (CNPJ/MF: 74.632.522/0001-42): 

  

A MM. Juíza de Direito Daniella Aparecida Soriano Uccelli, da 02ª Vara Cível da Comarca de Valinhos/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 nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA tendo como Requerentes WILLIOMAR MARTINEZ DOS SANTOS 

(CPF/MF: 223.682.768-74), PAULO DE AGUIAR (CPF/MF: 557.440.109-63), SEBASTIÃO COSTA CARVALHO 

(CPF/MF: 038.772.678-07), FRANCISCO ROBERIO MESQUITA BATISTA (CPF/MF: 426.074.503-49) e JOAQUIM 

RODRIGUES (CPF/MF: 896.833.586-91) e Requerido COOPERATIVA HABITACIONAL DE VALINHOS - COOPERVAL, 

processo nº 0002794-72.2009.8.26.0650 sendo designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 23 de março de 2018, às 13h 30min. 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 28 de março de 2018, 

às 13h 30min e se encerrará em 24 de abril de 2018, às 13h 30min. 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 - Gestão e Intermediação de Ativos 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.                   

 

http://www.lut.com.br/
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: O imóvel matriculado sob o nº 2.579 do CRI de Valinhos/SP, conforme descrição a seguir: “CADASTRO: 32948/00, 

quarteirão nº. 870ª, da Prefeitura Municipal de Valinhos. ÁREA nº “10” (DEZ), com 110.116,00m², desmembrada do imóvel 

denominado “FONTE SONIA”, no Bairro Fonte Sônia, zona urbana desta cidade e Comarca de VALINHOS, com a seguinte 

descrição: “tem início no ponto 16-B, definido no cruzamento da Fazenda Espírito Santo – propriedade dos herdeiros de 

Antonio de Castro Prado, e a área nº 9; deste ponto, segue confrontando com a área 9, pelo azimute 235º03’55’’ e a 

distância de 404,41m, até encontrar o ponto 18A; deste ponto, deflete à direita e segue confrontando com a Fazendo 

Espírito Santo pela extensão de 234,16m, até encontrar o ponto 19; deste, segue confrontando com a Fazenda Espírito 

Santo pela extensão de 166,84m, até encontrar o ponto 19A; deste ponto, segue confrontando com o remanescente da 

Fazenda Fonte Sonia, propriedade de Aldino Augusto Aparecido Bártholo, pelos seguintes azimutes e distâncias: do ponto 

19A ao ponto 19B pelo azimute de 254º31’42” e distância de 63,00m; do ponto 19B ao ponto 19C pelo azimute de 

344º31’42” e distância de 32,00m; do ponto 19C ao ponto 19D pelo azimute de 254º31’42” e distância de 147,00m; do 

ponto 19D ao ponto 19E pelo azimute de 299º31’42” e distância de 56,57m; do ponto 19E ao ponto 16ª pelo azimute de 

254º31’42” e a distância de 113,00m; do ponto 16ª deflete à direita e segue confrontando com a Fazendo Espírito Santo 

por uma linha sinuosa, pela extensão de 197,00m, até encontrar o ponto 16B, marco inicial desta descrição. Esta área tem 

acesso pelo caminho de servidão, caminho esse que vem da área nº 9 e dá acesso à área remanescente.” Matrícula 

Atualizada: Consta na Av.1 que “nos termos da certidão expedida pelo 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 

Campinas – SP e de acordo com a inscrição nº 4.431, às fls. 249 do livro 4-E, de 09/10/1.961, abjeto da Av.1 e av.9 da 

matrícula nº 1.301 do mencionado cartório, faço constar que a Área “10” objeto desta matrícula, constitui-se PREDIO 

DOMINANTE em SERVIDÃO de passagem de vículos por terras da MUNICIPALIDADE DE VALINHOS (transcrição nº 

36.674, fls. 156, do livro 3-AI), - instituída por esta em favor de Thermas e Hotel Fonte Sônia S/A. – servidão esta sobre 

uma faixa de terreno com 10,00m de largura, e atingindo a Estrada Municipal Valinhos - Joaquim Egídio, na conformidade 

da Av.1/86.535, datada de 27/11/1.998, do 1º. Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas – SP.” Consta na 

Av.3 que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos da Ação de Procedimento Ordinário nº. 

650.01.2004.000873-0/000000-000, ordem nº. 46/2004, da 02ª Vara Cível da Comarca de Valinhos/SP. Consta na Av.4 

que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos da Ação de Cobrança (em fase de execução) nº. 

650.01.2003.002035-8/000000-000, ordem nº. 762/2003, da 03ª Vara Cível da Comarca de Valinhos/SP. Consta na Av.5 

que o imóvel foi penhorado nos autos da ação de Execução Civil (Ordem nº 8547.05.2012.8.26.0650 – Protocolo de 

Penhora Online PH000074771), da 01ª Vara Cível da Comarca de Valinhos. Consta na Av.6 que o imóvel objeto desta 

matrícula foi penhorado nos autos da Execução Civil, número de ordem 855-2011, da 02ª Vara Cível da Comarca de 

Valinhos/SP.  Valor da Avaliação: R$ 8.429.548,00 (Oito milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta 

e oito reais), atualizado pela tabela Prática do TJSP em dezembro/2017. Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários 
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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$ 244.798,68 (duzentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e 

oito reais e sessenta e oito centavos) em agosto 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. 

 

 

_________________________________ 

Daniella Aparecida Soriano Uccelli  

Juíza de Direito 


