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04ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA - SP 

 

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

dos executados TSL – TRANSPORTES SCATUZZI LTDA (CNPJ/MF: 02.312.467/0001-00), PEDRO SCATUZZI 

(CPF/MF: 015.505.858-43) e NATIVIDAD FERNANEDEZ PEREZ (CPF/MF: 326.636.924-68), dos coproprietários 

MANUEL FERNANDEZ ALVAREZ (CPF/MF: 018.156.958-20), MARIA ANTONIA BARCOS FERNANDEZ (CPF/MF: 

304.877.818-72), MIGUEL FLORENTINO FERNANDEZ PEREZ (CPF/MF: 074.323.698-01) e ELAINE CRISTINA DE 

MATOS FERNADEZ PEREZ (CPF/MF: 099.152.548-57), bem como dos interessados PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SOROCABA (CNPJ/MF: 46.634.044/0001-74), CLAUDIO FONSECA SALGAÇO (CPF/MF: 267.895.748-91) e GABRIEL 

JULIO DE AGUIAR (CPF/MF: 069.212.859-01). 

  

O MM. Juiz de Direito Danilo Fadel de Castro, da 04ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/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 Execução Civil, ajuizada por IRCERES SOLA BÓRNIA (CPF/MF: 149.695.708-33) contra TSL – 

TRANSPORTES SCATUZZI LTDA (CNPJ/MF: 02.312.467/0001-00), PEDRO SCATUZZI (CPF/MF: 015.505.858-43) e 

NATIVIDAD FERNANEDEZ PEREZ (CPF/MF: 326.636.924-68) - Processo nº 0051775-82.2009.8.26.0602 que foi 

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

 

O leilão terá início em 10 de dezembro de 2018, às 12h00min e se encerrará em 06 de fevereiro de 2019, às 12h00min. O 

valor mínimo para venda corresponderá a 87,5% (oitenta e sete, cinco por cento) do valor da avaliação atualizado até a 

presente data pela Tabela Prática do TJSP. 

 

O interessando em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar diretamente em juízo, proposta não inferior 

à 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 

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

 

IMÓVEL: O terreno constituído de parte de Gleba 32-B, do 3º perímetro de Sorocaba, encerrando a área de 98.920,56m², 

localizado à Rodovia Senador José Ermírio de Moraes, bairro de Aparecida, com as seguintes características e 

confrontações: Inicia no vértice formado pela propriedade pertencente à Rodovia Senador José Ermínio de Moraes, e a 

Rodovia Dr. Celso Charuri, e a área ora descrita, denominado ponto 1, seguindo sua descrição no sentido horário; segue 

no rumo 72º05’46”NE, 220,39m, até o ponto 2, confrontando com a Rodovia Senador José Ermírio de Moraes; deflete à 

direita e segue no rumo 74º08’31”NE, 80,18m, até o ponto 3, confrontando também com a  Rodovia Senador José Ermírio 

de Moraes, deflete à direita e segue pelo eixo do córrego, no rumo 12º52’44”SE, 33,02m, até o ponto 4, confrontando com 

propriedade pertencente à Index Tornos Automáticos Indústria e Comércio Ltda.; deflete à esquerda e segue no rumo 

83º07’02”SE, 19,94m, até o ponto 5; deflete à direita e segue 11º25’33”SW, 54,26m, até o ponto 6, deflete à  esquerda e 

segue no rumo 4º23’38”SW, 27,28m, até o ponto 7; deflete à esquerda e segue no rumo 2º43’00”SE, 51,06m, até o ponto 

8; deflete à direita e segue no rumo 7º03’34”SW, 33,60m, até o ponto 9; deflete à direita e segue no rumo 29º25’02”SW, 

16,27m, até o ponto 10; deflete à esquerda e segue no rumo 18º53’34”SW, 30,08m, até o ponto 11; deflete à direita e 

segue no rumo 40º54’40”SW, 26,28m, até o ponto 12; deflete à direita e segue no rumo 44º38’46”SW, 25,19m, até o ponto 

13; deflete à esquerda e segue no rumo 35º19’31”SW, 12,54m, até o ponto 14, confrontando até aqui pelo eixo do córrego, 

com propriedade pertencente à Index Tornos Automáticos  Indústria e Comércio Ltda.; deflete à direita e segue no rumo 

77º37’33”SW, 10,45m, até o ponto 15, confrontando com propriedade pertencente a Mario Amato; deflete à direita e segue 

no rumo 85º55’13”NW, 20,66m, até o ponto 16; deflete à direita e segue no rumo 80º07’18”NW, 13,81m, até o ponto 17; 

deflete à direita e segue no rumo 73º35’50”NW, 17,21m, até o ponto 18; deflete à direita e segue no rumo 54º17’46”NW, 

5,59m, até o ponto 19; deflete à direita e segue pelo eixo de um vale seco, no rumo 23º00’53”NW, 63,74m, até o ponto 20; 

deflete à esquerda e segue ainda pelo eixo do vale seco, no rumo 60º06’50”SW, 315,75m, até o ponto 21; deflete à direita 

e segue finalmente pelo eixo do vale seco, no rumo 78º39’03”NW, 37,35m, até o ponto 22; deflete à direita e segue no 

rumo 63º56’42”NW, 9,79m, até o ponto 23, confrontando até aqui com propriedade pertencente a Mario Amato; deflete à 

direita e segue no rumo 15º52’49”NE, 188,35m, até o ponto 24, confrontando com a Rodovia Dr. Celso Charuri; deflete à 

direita e segue no rumo 35º12’41”NE, 41,48m, até o ponto 25; deflete à direita e segue no rumo 48º14’04”NE, 42,63m, até 

o ponto 26; deflete à direita e segue no rumo 61º36’45”NE, 71,43m, até o ponto 1, confrontando até aqui com a Rodovia 

Dr. Celso Charuri, indo atingir o ponto de partida desta descrição, onde fecha o perímetro. Ao longo do córrrego existente, 
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existe uma faixa de 30,00m de largura, de Área de Preservação Permanente.CADASTRO: INCRA nº 6181010400534, 

com a denominação de Chácara Asturias II, indicações para a localização do imóvel rural: Rod. Sen.José Ermirio de 

Moraes, município sede do imóvel rural: neste município (Sorocaba), módulo rural 17,0370ha, nº módulos rurais 0,27, 

módulo fiscal 12,0000ha, nº módulos fiscais 0,40, FMP 2,0000ha, com a área total de 4,8000ha, área registrada 4,8000ha 

– (em maior porção). Depositário: Pedro Scatuzzi (CPF/MF: 015.505.858-43). Matrícula 141.185 no 1° CRI de Sorocaba 

Atualizada: Av.01. Consta que a parte ideal de 25% do imóvel foi penhorado nos autos da execução trabalhista nº 

0011677-49.2014.5.15.0016, em ação movida por GABRIEL JULIO DE AGUIAR (CPF/MF: 069.212.859-01) para a 

garantia de dívida no valor de R$ 23.464,46 (vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis 

centavos) Av.02 Consta a penhora exequenda. Av.04. Consta que a parte ideal de 25% do imóvel foi penhorada nos autos 

da execução trabalhista nº 0092900-68.2008.5.02.0445 em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho do Foro da Comarca de 

Santos, ação movida por CLAUDIO FONSECA SALGAÇO (CPF/MF: 267.895.748-91), para a garantia da dívida no valor 

de R$ 57.212,02 (cinquenta e sete mil, duzentos e doze reais e dois centavos) Valor da Avaliação: R$ 16.419.558,00 

(dezesseis milhões, quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) atualizado em outubro de 2018 pela 

Tabela Prática do TJSP. OBS: Será levado a leilão a integralidade do imóvel e não somente a fração ideal penhorada, 

sendo que as frações do cônjuge ou coproprietários estranhos à execução recairão sobre o produto da venda (art. 843 do 

CPC), conforme determinação judicial de fls. 840/841. Débitos da ação: R$ 612.174,55 (seiscentos e doze mil, cento e 

setenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), em fevereiro de 2018, 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: - 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. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de 

débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de 

condomínio (que possuem natureza propter rem) conforme Art. 908 § 1º do Código de Processo Civil, os quais ficam sub-

rogados no preço da arrematação. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Danilo Fadel de Castro 

Juiz de Direito 


