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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERTÃOZINHO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados PEDRO APARECIDO CIRIELLO (CPF/MF nº 250.306.638-00) e AVANIR ALVES DOS SANTOS 

CIRIELLO (CPF/MF nº 194.515.648-10): 

 

A MM. Juíza de Direito Daniele Regina de Souza Duarte, da 01ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/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 Ação Monitória, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PLANTADORES RURAIS E EMPRESÁRIOS 

DO INTERIOR PAULISTA SICOOB COCRED contra PEDRO APARECIDO CIRIELLO  e outros - Processo nº 4001005-

90.2013.8.26.0597/1 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 03 de abril de 2018, 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 06 de abril de 2018, às 14:00 hs e se encerrará no dia 05 de maio de 2018, às 14:00 hs. O valor mínimo para venda em 

2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta 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 LUT – 

Gestão e Intermediação de Ativos, inscrita 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 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 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 Móvel: “A propriedade agrícola denominada Fazenda São Gabriel, constituída pela “Gleba B”, localizada no 
perímetro rural deste município e comarca de Garça, com a área total de 218,9790 hectares, iguais a 90,485 alqueires, 
dentro dos seguintes limites e confrontações: “inicia-se no marco nº 14, cravado nos limites da área desmembrada da 
Fazenda São Paulo da Rocinha e a Fazenda União; daí segue com o rumo Sudoeste 81º55’SO, confrontando com a 
Fazenda União, na distância de 1.425 metros até o marco nº 02, saí segue à direita com o rumo Noroeste 07º24’NO, 
confrontando com a Fazenda União, na distância de 353,00 metros até o marco nº 03, daí segue à direita com o rumo 
Nordeste 82º06’NE, confrontando com a Fazenda União, na distância de 121,50 metros até o marco nº 04; daí segue à 
esquerda com o rumo Nordeste 20º05’NO confrontando com a Fazenda União, na distância de 504,00 metros até marco 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut


 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

nº 05, cravado no carregador de café, daí segue à direita pelo referido carreador com o rumo Nordeste 64º28’NE, 
confrontando com a Fazenda União, na distância de 83,50 metros até o marco nº 06; daí segue à esquerda pelo 
carreador de café com o rumo Nordeste 01º59’NE, confrontando com a Fazenda União, na distância de 186,00 metros 
até o marco nº 07; daí segue à direita pelo carreador de café, com o rumo Nordeste 04º18’NE, confrontando com a 
Fazenda União, na distância de 412,00 metros até o marco nº 08 cravado na margem da Estrada Municipal GAR-445-B-
1 nesta cidade de Garça, daí segue à direita margeando a estrada referida, sentido área rural, confrontando com a Gleba 
A da Fazenda São Gabriel, segue com distância de 1.649,53 metros até o marco nº 19-A, cravado na margem da 
municipal GAR-445-B-1 nesta cidade de Garça, daí segue à direita lodo cruzando a estrada municipal GAR-445, com o 
rumo Sudoeste 00º42’SE, confrontando com a área desmembrada da Fazenda São Paulo da Rocinha, na distância de 
264,54 metros até o marco nº 18; daí segue confrontando com a área desmembrada da Fazenda São Paulo da Rocinha 
com os seguintes dados; rumo Sudoeste 07º37’SO e 490,50 metros até o marco nº 17; rumo Sudeste 22º37’SE e 137,00 
metros até o marco nº 16; rumo Sudeste 29º17SE e 187, metros até o marco nº 15, rumo Sudoeste 07º35’SO e 950,70 
metros até o marco nº 14, o ponto de partida onde termina; cadastrada no INCRA, em maior área nº 637.017.039.284-5 
(módulo rural 17,8; nº módulos rurais 15,74; módulo fiscal 14,0; nº módulos fiscais 19,96; fmp 2,0; área total 279,4) e na 
Receita Federal sob nº 3.047.357-8. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 124/139 “o imóvel 
avaliado está localizado entre as propriedades; faz fundo com a Fazenda Cascata e divisas com a Fazenda São Paulo 
da Rocinha e com a Fazenda União. Tendo uma distância de 2km do centro urbano da cidade de Garça. Acesso: O 
acesso para a propriedade pode ser feito do bairro Cascata, Rua Alfredo de Souza Castro, até o final da rua, onde 
começa a estrada GAR 445. Aptidões: o imóvel está localizado em área de espigões, alternando entre planícies, morros. 
A propriedade era uma antiga produtora de café, como é tradicional em nossa região. Situação atual: atualmente a 
propriedade está sendo explorada pelo plantio de madeira nobre (guanandi e mogno africano), madeira que serve para 
construção de móveis finos, barcos, pisos e etc. Benfeitorias: existe na propriedade várias edificações é servida de 
energia elétrica. Relevo: a fazenda tem uma área de relevo inclinado, que se acentuada nas divisas com outras 
propriedades. As terras mais planas se encontram as edificações da propriedade. A fazenda tem represa bem 
conservada, com um grande potencial de uso agrícola. 01 Casa Sede: construção em alvenaria, forro de madeira, piso 
frio, telha de barro, janelas duas abas de madeira/vidros transparentes. A casa tem uma varanda que rodeia toda ela. A 
casa possui mais: área de lazer com churrasqueira, piscina de lona e um campinho de futebol. Tempo de construção: 20 
a 25 anos, estado de conservação: regular. Valor: R$ 180.000,00. 02 Casa Filha: construção em alvenaria, forro de 
madeira, piso frio, telhado de barro, janelas de metal e garagem. Tempo de construção: 20 a 25 anos para mais, estado 
de condições: regular. Valor: R$ 20.000,00. 03 Casa do Gerente: construção de alvenaria, forro de madeira, piso frio, 
telhado de barro, janelas de metal e garagem. Tempo de construção: 20 a 25 anos para mais, estado de condições: 
regular. Valor: R$ 20.000,00. 04 Casa do Caseiro: construção de alvenaria, piso cimento (vermelhão), forro de madeira, 
telhado de barro, janelas de metal. Tempo de construção: 30 a 35 anos para mais, estado de conservação: regular. 
Valor:R$ 3.000,00. 05 Casa da Colônia (para empregados da fazenda): Sendo três casas, construção em alvenaria, piso 
de cimento (vermelhão), forro de madeira, telhado de barro, janelas de metal. Tempo de construção: 30 a 35 anos para 
mais: estado de conservação: regular. Valor: R$ 9.000,00. 05 Casa da Colônia (para empregados da fazenda): Sendo 
três casas, construção em alvenaria, piso de cimento (vermelhão), forro de madeira, telhado de barro, janelas de metal. 
Tempo de construção: 30 a 35 anos para mais: estado de conservação: regular. Valor: R$ 9.000,00. 07 Terrenão de 
Café: construção de tijolo. Tamanho aproximado de área construída: 6.000 m². tempo de construção: 25 a 30 anos para 
mais, estado de conservação ruim. Valor: R$ 10.000,00. 08 Pocilga/Garagem para emprementos: construção em 
alvenaria, sem paredes laterais, telhado de barro. Tempo de construção: 25 a 30 anos para mais, estado de conservação 
regular. Valor: R$ 15.000,00. 09 Barracão de Depósito: construção em alvenaria, piso em cimento com paredes laterais e 
telhado de zinco. Pé direito aproximadamente de 7 metros. Tempo de construção 15 a 20 anos, estado de conservação: 
regular. Valor: R$ 30.000,00. 10 Barracão de Café: construção em alvenaria, piso de cimento, com paredes laterais e 
telhado de barro. Pé direito: aproximado de 7 metros. Tempo de construção: 20 a 30 anos: estado de conservação: 
regular. Valor R$ 15.000,00. 11 Mangueira (Piquet): Construção em madeira, telhado de barro, tempo de construção: 25 
a 30 anos: estado de conservação: ruim. Valor R$ 2.000,00. Valor total das benfeitorias da Fazenda São Gabriel: R$ 
305.000,00. Descrição e avaliação de terras e culturas da Fazenda São Gabriel. Terras com alguma cultura: 151,70 ha x 
R$ 50.000,00 = 7.585.000,00. Terras de pastagem: 52,40 ha x R$ 15.000,00 = 786.000,00, área da sede: 5,81 ha x 
12.500,00 = R$ 72.625,00. Área de reserva: 9,069 ha x R$ 10.000,00 = 90.690,00. Valor total das terras e culturas da 
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Fazenda São Gabriel: R$ 8.534.315,00. Resumo da Avaliação da Fazenda São Gabriel: Benfeitorias: R$ 305.000,00. 
Terras e Culturas: R$ 8.534.315,00. Valor total da Fazenda São Gabriel: R$ 8.839.315,00, em dezembro de 2015. 
Hipoteca: Consta da Av. 05 e 06 a hipoteca em favor do exequente. Penhora: Consta da Av. 7 a penhora exequenda.  
Consta da AV. 8 a penhora extraída dos autos da execução fiscal – FGTS, proc. nº 3000436-33.2013.8.26.0201, 
expedida pelo Cartório do 1º Ofício Judicial de Garça/SP. Consta da Av. 9 a penhora extraída do processo 10855-
71.2015, em trâmite perante a Vara do Trabalho de Garça/SP. Consta da Av. 10 a penhora extraída do processo 
0010045-62.2016.5.15.0098 em trâmite perante a Vara do Trabalho de Garça/SP. Avaliação: R$ 8.839.315,00 (oito 
milhões, oitocentos e trinta e nove mil trezentos e quinze reais), em dezembro de 2015. Débitos Tribuários: 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$ 451.970,59, em setembro de 2014, 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. 

 

 

_________________________________ 

Daniele Regina de Souza Duarte 

Juíza de Direito 


