
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO EXTRAJUDICIAL 
LEI Nº 9.514 DE 1997 

 
O leiloeiro oficial CEZAR AUGUSTO BADOLATO SILVA JUCESP - 602, torna público que realizará um 
leilão extrajudicial no dia 10 de maio de 2018 a partir das 10h, pelo site www.lut.com.br e, simultaneamente, 
presencial na Al. Joaquim Eugênio de Lima, 696, conj. 123 – Jd. Paulista – São Paulo/SP. Os imóveis 
abaixo descriminados, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Jardim dos Coqueiros 
Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA - CNPJ/MF sob o nº 15.082.924/0001- 51. A Venda será feita de 
acordo com este Edital, em conformidade pelo estabelecido na lei nº 9.514 de 1997 e o decreto 
21.981/1932, devendo o pagamento ser feito à vista, através de boleto. Comissão do leiloeiro 5% sobre o 
valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, por meio de boleto bancário.  
 
Imóveis: Lote 1 - Imóvel: Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob nº 13 (treze), da quadra “G”, 
do loteamento residencial e comercial denominado “Jardim dos Coqueiros”, nesta cidade de Barretos, 
situado na Avenida Integração, entre a Rua A e Rua C. quadra completada pela ALAMEDA A, distante 
81,46 m (oitenta e nove metros e quarenta e seis centímetros) da Rua C, medindo e confrontando: 10,00m 
(dez metros) de frente para a mencionada Avenida Integração; 30,00m (trinta metros) pelo lado esquerdo 
de quem da via pública o observa, confrontando com o lote nº 14; 30,00m (trinta metros) pelo lado direito, 
confrontando com o lote nº 12 e 10,00m (dez metros) pelos fundos, confrontando com o lote nº 29; todos 
da mesma quadra G, perfazendo a área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados). O objeto desta 
matrícula se encontra cadastrado individualmente na municipalidade local sob nº (1.13.042.0158.01.) 
melhor descrito no Registro de Imóveis de Barretos/SP na Matrícula 61.817, constante das Informações 
Complementares do lote no PORTAL LUT.  
 
Lote 2 - Imóvel: Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 14 (quatorze) da quadra “G”, do 
loteamento residencial e comercial denominado “Jardim dos Coqueiros”, nesta cidade de Barretos, situado 
na Avenida Integração, entre a Rua A e Rua C, quadra completada pela Alameda A, distante 71,46m 
(setenta e um metros e quarenta e seis centímetros) da Rua C, medindo e confrontando: 10,00m (dez 
metros) de frente para a mencionada Avenida Integração; 30,00m (trinta metros) pelo lado esquerdo de 
quem da via pública o observa, confrontando com o lote nº 15; 30,00m (trinta metros) pelo lado direito, 
confrontando com o lote nº 13 e 10,00m (dez metros) pelos fundos, confrontando com o lote nº 28; todos 
da mesma quadra G, perfazendo a área total de 300,00m² (trezentos metros quadrados). O objeto desta 
matrícula teve seu cadastro junto à Prefeitura Municipal de Barretos alterado, passando a constituir o nº 
(1.13.042.0168.01.) melhor descrito no Registro de Imóveis de Barretos/SP na Matrícula 61.818, constante 
das Informações Complementares do lote no PORTAL LUT.  
 
Lote 3 - Imóvel: Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 2 (dois) da quadra “J”, do loteamento 
residencial e comercial denominado “Jardim dos Coqueiros”, nesta cidade de Barretos, situado na Alameda 
C, entre a Rua A e Rua C, quadra completada pela Alameda D, distante 11,00m (onze metros) da Rua A, 
medindo e confrontando: 8,00m (oito metros) de frente para a mencionada Alameda C; 20,00m (vinte 
metros) pelo lado esquerdo de quem da via pública o observa, confrontando com o lote nº 3; 20,00m (vinte 
metros) pelo lado direito, confrontando com o lote nº 1 e 8,00m (oito metros) pelos fundos, confrontando 
com o lote nº 35; todos da mesma quadra J, perfazendo a área total de 160,00m² (cento e sessenta metros 
quadrados). O objeto desta matrícula se encontra cadastrado individualmente na municipalidade local sob 
nº (1.13.045.0036.01.) melhor descrito no Registro de Imóveis de Barretos/SP na Matrícula 61.933, 
constante das Informações Complementares do lote no PORTAL LUT.  
 
Lote 4 - Imóvel: Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 31 (trinta e um) da quadra “B” do 
loteamento residencial e comercial denominado “Jardim dos Coqueiros”, nesta cidade de Barretos, situado 
na Alameda E, entre a Via de Acesso Dr. Guilherme Seraphico de Assis Carvalho e Rua A, quadra 
completada pela Alameda D, distante 71,25m (setenta e um metros e vinte e cinco centímetros) da Via de 
Acesso Dr. Guilherme Seraphico de Assis Carvalho, medindo e confrontando: 8,00m (oito metros) de frente 
para a mencionada Alameda E; 20,00m (vinte metros) pelo lado esquerdo de quem da via pública o 
observa, confrontando com o lote nº 32; e 20,00m (vinte metros) pelo lado direito, confrontando com o lote 
nº 30 e 8,00m (oito metros) pelos fundos, confrontando com o lote nº 10; todos da mesma quadra B, 



perfazendo a área total de 160,00m² (cento e sessenta metros quadrados). O objeto desta matrícula se 
encontra cadastrado individualmente na municipalidade local sob nº (1.14.017.0310.01.) melhor descrito no 
Registro de Imóveis de Barretos/SP na Matrícula 61.621, constante das Informações Complementares do 
lote no PORTAL LUT.  
 
Lote 5 - Imóvel: Um lote de terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 1 (um) da quadra “Q”, do loteamento 
residencial e comercial denominado “Jardim dos Coqueiros”, nesta cidade de Barretos, situado na Rua C, 
esquina com a Avenida Celso Daniel Gavani, quadra completada pela Avenida Antonio Frederico Ozanan 
e Alameda C, medindo e confrontando: 8,34m (oito metros e trinta e quatro centímetros) de frente para a 
mencionada Rua C; 20,00m (vinte metros) pelo lado esquerdo de quem da via pública o observa, 
confrontando com o lote nº 2; 15,39m (quinze metros e trinta e nove centímetros) em curva com raio de 
9,00m (nove metros), confrontando com a mencionada esquina, mais 9,85m (nove metros e oitenta e cinco 
centímetros) em linha reta pelo lado direito, confrontando com a Avenida Celso Daniel Galvani e 15,89m 
(quinze metros e oitenta e nove centímetros) pelos fundos, confrontando com o lote nº 40; todos na mesma 
quadra Q, perfazendo a área total 321,83m² (trezentos e vinte e um metros quadrados e oitenta e três 
centímetros quadrados). O objeto desta matrícula se encontra cadastrado individualmente na 
municipalidade local sob nº (1.13.041.0035.01.) melhor descrito no Registro de Imóveis de Barretos/SP na 
Matrícula 62.160, constante das Informações Complementares do lote no PORTAL LUT. 
 
 Lote 6 – Imóvel: Um terreno, urbano, sem benfeitorias, sob o nº 7 (sete) da quadra “C”, do loteamento 
residência e comercial denominado “Jardim dos Coqueiros”, nesta cidade de Barretos, situado na Alameda 
D, distante 57,39m (cinquenta e sete metros e trinta e nove centímetros) da Via de Acesso Dr. Guilherme 
Seraphico de Assis Carvalho, medindo e confrontando: 8,00m (oito metros) de frente para a mencionada 
Alameda C; 20,00m (vinte metros) pelo lado esquerdo de quem da via pública o observa, confrontando com 
o lote nº 6 e 8,00m (oito metros) pelos fundos, confrontando com o lote nº 36; todos da mesma quadra C, 
perfazendo a área total de 160,00m² (cento e sessenta metros quadrados). O objeto desta matrícula se 
encontra cadastrado individualmente na municipalidade local sob nº (1.14.013.0001.01.) melhor descrito no 
Registro de Imóveis de Barretos/SP na Matrícula 61.637, constante das Informações Complementares do 
lote no PORTAL LUT.  
 
Valor mínimo para o 1º leilão (10/05/2018) –  
 
Lote 1 - Matrícula 61.817: R$195.704,88;  
 
Lote 2 - Matrícula 61.818: R$195.704,88; 
 
 Lote 3 - Matrícula 61.933: R$88.853,40; 
 
 Lote 4 - Matrícula 61.621: R$83.331,00; 
 
 Lote 5 - Matrícula 62.160: R$231.399,71; 
 
 Lote 6 – Matrícula 61.637: R$180.172,40. 
 
 Valor de cada imóvel, conforme previsto no artigo 27 § 1º, da Lei 9.514 de 1997. Valor mínimo para 
o 2ª Praça, se necessária, 17/05/2018 às 10h, deve ser considerado os valores das despesas 
conforme contrato de alienação fiduciária, sendo assim, cada lote deverá ser leiloado por: 
 
 Lote 1 – Matrícula 61.817: R$180.621,65;  
 
Lote 2 – Matrícula 61.818: R$178.477,76; 
 
 Lote 3 – Matrícula 61.933: R$86.555,41; 
 
 Lote 4 – Matrícula 61.621: R$71.101,15;  



Lote 5 – Matrícula 62.160: R$176.658,69; 
 
 Lote 6 – Matrícula 61.637: R$ 74.313,50.  


