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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

executados FREITAS GUIMARÃES PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ/MF: 50.673.011/0001-00), FÁBIO RICARDO 

PEIXOTO (CPF/MF: 295.761.268-27), ALEXANDRE CESAR PEIXOTO (CPF/MF: 098.805.208-31) e dos co-proprietários SILVIA 

APARECIDA SILVESTRE PEIXOTO (CPF/MF: 040.148.258-84), SÉRGIO LUIS PEIXOTO (CPF/MF: 045.111.333-16), SUSI 

ELAINE MARIA PEIXOTO GARCIA (CPF/MF: 094.939.048-81) e seu cônjuge GILBERTO DE SOUZA GARCIA (CPF/MF: 

046.514.748-88), DANIELA CRISTINA PEIXOTO, ADELAIDE SILVESTRE GUTIERREZ e seu cônjuge ORNALDO GUTIERREZ, 

CARLOS SILVESTRE e sua cônjuge MARIA ESTER SCHIAVO SILVESTRE, GILDO DÁRIO SILVESTRE, CLÁUDIO AYRTON 

SILVESTRE, MARIA APARECIDA POLLI SILVESTRE e CLÓVIS SILVESTRE: 

 

O MM. Juiz de Direito Paulo Luis Aparecido Treviso, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/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, ajuizada por ESPÓLIO DE FRANCISCO CELESTE CASOTTI REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE 

ERIKA JEINE DE ALMEIDA CASOTTI contra FREITAS GUIMARÃES PROJETO E CONSTRUÇÃO LTDA e OUTROS - 

processo 0018589-22.2006.8.26.0037 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 12 de novembro de 2018, às 13:30 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 16 de novembro de 2018, às 13:30 hs e se encerrará no dia 17 de dezembro de 2018, às 13:30 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 Ltda, 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.                   

 

 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem imóvel: a) parte ideal pertencente aos executados de 1,38% do imóvel denominado “Sítio Lageadinho” Gleba “B” 
(remanescente), com área de 66.052,7730 metros quadrados, localizado no bairro do Chibarro, neste Distrito, 
confrontando na frente com a Rodovia SP-310 (Washington Luiz) e com propriedades de Hermes Silvestre e José Isaac, 
pelo lado direito visto da Rodovia, com imóveis de Hélio Morganti, de Ambrósio Mauri e de Paulo Soares de Camargo, 
pelo lado esquerdo com imóveis de Hélio Morganti, de Graciano R. Affonso, de José Walter Silvestre, de Hélio Morganti, 
e nos fundos com imóveis de Paulo Soares de Camargo”. Matriculado junto ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de 
Araraquara/SP sob nº 20.574. “Começa no ponto 0, situado sob a cerca da Rodovia Estadual Washington Luiz (SP 310) 
e divisa com Hélio Morgante, daí segue pela cerca da referida Rodovia no sentido São Carlos Araraquara, com rumo de 
35º20’15” SW, numa distância de 454,38 metros até o ponto 1, situado na divisa com a propriedade de Hélio Morgante, 
aí deflete a direita e segue com o rumo 61º09’04” NE numa distância de 11,59 metros até o ponto 2, aí deflete a 
esquerda e segue com o rumo 02º32’29” NW numa distância de 51,17 metros até o ponto 3, aí deflete a esquerda e 
segue no rumo 13º23’42” NW numa distância de 68,21 metros até o ponto 4, aí deflete a esquerda e segue com o rumo 
de 26º22’53” NW numa distância de 83,74 metros até o ponto 5, situado na divisa com Usina Maringá, confrontou-se com 
Hélio Morgante do ponto 1 até o ponto 5, aí deflete a direita e segue com o rumo 55º08’04” NE confrontando com Usina 
Maringá numa distância de 12,96 metros até o ponto 6, situado na divisa com a propriedade de Nélope Gorla, aí deflete a 
direita e segue com o rumo 22º31’34” SE numa distância de 86,17 metros até o ponto 7, aí deflete à esquerda e segue 
com o rumo 29º24’04” SE numa distância de 3,79 metros até ponto 8, daí deflete a esquerda e segue com o rumo 
35º38’14” SE numa distância de 110,22 metros até o ponto 9, ai deflete a direita e segue com o rumo 28º34’09” SE numa 
distância de 195,26 metros até o ponto 10, aí deflete a esquerda e segue com o rumo 58º18’36” NE numa distância de 
127,37 metros até o ponto 11, aí deflete a direita e segue com o rumo 28º46’59” SE numa distância de 49,48 metros até 
o ponto 12, aí deflete a esquerda e segue com o rumo 66º10’00” NE numa distância de 107,74 metros até o ponto 13, aí 
deflete a direita e segue com o rumo 71º56’46” NE numa distância de 84,53 metros até o ponto 14, aí deflete a esquerda 
e segue com o rumo 28º57’00” NW numa distância de 26,41 metros até o ponto 15, aí deflete a direita e segue com o 
rumo 68º46’32” NE numa distância de 80,30 metros até o ponto 16, situado na divisa com a propriedade de Hélio 
Morgante, confrontou-se com a propriedade de Nélope Gorla do ponto 6 até o ponto 16, aí deflete a direita e segue com 
o rumo 20º21’59” SE confrontando com a propriedade de Hélio Morgante numa distância de 22,07 metros até o ponto 17, 
aí deflete a esquerda numa distância de 106,51 metros até o ponto 18, situado na divisa com a propriedade de Paulo 
Soares Camargo, aí deflete a direita e segue com o rumo 42º45’54” SE confrontando com a propriedade de Pau lo 
Soares Camargo numa distância de 69,29 metros até o ponto 19, situado na divisa com a propriedade de Luiz Arnaldo 
Veiga Batista, aí deflete a direita e segue com o rumo 68º00’36” SW confrontando com a propriedade de Luiz Arnaldo 
Vieira Batista e propriedade de Hélio Morgante, numa distância de 186,37 metros até o ponto 20, situado na divisa com a 
propriedade de sucessores de Ambrósio Mauri, daí segue com o rumo 67º11’57” SW confrontando com a propriedade de 
sucessores de Ambrósio Mauri e propriedade de Hélio Morgante, numa distância de 294,81 metros até o ponto 21, aí 
deflete a esquerda e segue com o rumo 15º52’06” SE confrontando com a propriedade de Hélio Morgante numa 
distância de 169,21 metros até o ponto 22, aí deflete a direita e segue com o rumo 86º06’20” SW, confrontando com a 
propriedade de Hélio Morgante numa distância de 26,16 metros até o ponto 0, ponto inicial desta descrição, encerrando 
uma área de 6,96.97 has”. b) parte ideal pertencente aos executados de 1,38% do imóvel agrícola denominado “Sítio 
Lageadinho” Gleba “A”, com área de 96.884,5483 metros quadrados, localizado no bairro Chibarro, neste Distrito, 
compreendido dentro do seguinte perímetro: “o levantamento teve início na estaca zero (0) cravada na propriedade da 
Fazenda Marilu, segue com rumo 64º46’ NE e distância de 80,40 metros até a estaca 1, daí deflete a direita, segue com 
rumo de 65º16’ NE e distância de 154,00 metros até a estaca 2; daí deflete a direita, segue com rumo de 65º20’ NE e 
distância de 107,80 metros até a estaca 3; daí deflete a direita, segue com rumo de 66º29’ NE e distância de 107,00 
metros até a estaca 4; daí deflete a direita segue com rumo de 72º27’NE e distância de 98,60 metros até a estaca 5; daí 
deflete a direita, segue com rumo de 73º31’ NE e distância de 81,40 metros até a estaca 6; daí deflete a direita, segue 
com rumo de 12º19’ NW e distância de 207,70 metros até a estaca 7; daí deflete a esquerda, segue com rumo de 70º00’ 
SW e distância de 178,10 metros até a estaca 8; daí deflete a esquerda, segue com rumo de 39º57’SW e distância de 
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158,10 metros até a estaca 9; daí deflete a esquerda, segue com rumo de 67º02’ SW e distância de 270,30 metros até a 
estaca 10; daí deflete a direita, segue com rumo de 58º41’ SW e distância de 52,20 metros até a estaca 11; daí deflete a 
esquerda segue com rumo de 11º09’SE e distância de 131,00 metros até a estaca zero (0), onde teve início a referida 
descrição”. Conforme informações de Avs. 5 da certidão de matrícula nº 20.574, consta que o imóvel aqui matriculado e 
aquele objeto da matrícula 20.573, encontram-se cadastrados no INCRA como um só, sob o nº 618.020.006.467-4. 
Avaliação: R$ 65.487,69 (sessenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), 
atualizados até setembro de 2018. Débitos da ação: R$ 3.982,44 (três mil novecentos e oitenta e dois reais e quarenta 
e quatro centavos), em maio de 2014, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual 
responderão o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta 
ação. Conforme previsão no artigo 886, VI, do Código de Processo Civil, informa-se que não existem recursos pendentes 
de julgamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 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. OBS: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem 
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações 
judiciais eletrônicas. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, 
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. Compete ao interessado no bem, eventual pesquisa de 
débito junto aos diversos Órgãos. 
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

____________________________________ 

Paulo Luis Aparecido Treviso 

Juiz de Direito 


