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05ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA EM RESUMO e de intimação do executado LAVANDERIA BERING LTDA. (CPF 

CNPJ/MF: 01.784.484/0001-70), EDITORA TRAD LTDA. (CNPJ/MF), RICARDO VIEIRA DE MORAES (CPF/MF 

872.595.248-04), VALDIR APARECIDO VERONA (CPF/MF 27.950.088-23) E AMANCIO LUIZ COELHO BARKER 

(CPF/MF 280.319.898-34) da interessada SIRLAINE MARIA METZNER VERONA (CPF/MF 027.836.918-92) e do 

credor hipotecário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04): 

  

A MM. Juíza de Direito Anelise Soares, da 05ª Vara Cível da Comarca de Barueri/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 ajuizados por DIVERSEY BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LIMITADA – atual denominação de 

JOHNSONDIVERSEY BRASIL LIMITADA contra LAVANDERIA BERING LTDA. (CPF CNPJ/MF: 01.784.484/0001-70), 

EDITORA TRAD LTDA. (CNPJ/MF), RICARDO VIEIRA DE MORAES (CPF/MF 872.595.248-04), VALDIR APARECIDO 

VERONA (CPF/MF 27.950.088-23) E AMANCIO LUIZ COELHO BARKER (CPF/MF 280.319.898-34) e da interessada 

SIRLAINE MARIA METZNER VERONA (CPF/MF 027.836.918-92): - Processo nº 0020393-63.2005.8.26.0068 que foi 

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

 

A 1ª praça terá início no dia 01 de novembro de 2016, às 13h30min. 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 04 de novembro de 2016, às 13h30min e se encerrará no dia 24 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 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.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 

 

 

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Bens: “01 (Um) Prédio e seu respectivo terreno situado à Rua Plínio Colás, sem número, antiga Rua Jequitibás, no 

bairro do Mandaqui, no 8º Subdistrito-Santana, desta capital, e dista a partir de um ponto de intersecção a 96,00m da 

esquina da Estrada Guacá, olhando da rua para o imóvel, o que fica do lado direito; medindo 5,00m de frente, por 

25,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, e confrontado lado esquerdo com propriedade de Hermenegildo 

Pereira Taborda, do lado direito com propriedade de Hussein Said Yassin e Said Hussein Yassin, e tendo os fundos 

5,00m onde confronta com propriedade de Carlos Virgílio Savoy, encerrando a área total de 125,00m². Contribuinte 

Municipal nº 071.410.0001-1 (área maior), sob a Matrícula nº 18.504, 03º CRI da Capital – SP.” Matrícula Atualizada: 

Hipoteca: Consta do R. 17 da referida matrícula, que o imóvel foi dado em primeira, única e especial hipoteca em favor 

de Caixa Econômica Federal. Penhoras: Consta da Av. 18 da referida matrícula, que o imóvel foi penhorado nos autos 

da reclamação trabalhista nº 2570/09, em trâmite perante a 61ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. Débitos da Ação: 

R$ 242.096,89 (duzentos e quarenta e dois mil, noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), em 03/2014. Valor de 

Avaliação: R$ 447.004,41 (quatrocentos e quarenta e sete mil quatro reais e quarenta e um centavos), atualizado pela 

Tabela Prática do TJSP até 08/2016. Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto 

aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                     escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

____________________________ 

Anelise Soares 

Juíza de Direito 

 

 


