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05ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARUERI 

 

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

dos executados FRIGORIFICO GEJOTA LTDA. (CPF CNPJ/MF: 43.473.016/0001-24), IMAGEM IMÓVEIS E 

ADMINISTRAÇÃO GENTIL MOREIRA LTDA. (CNPJ/MF 61.406.104/0001-95), EPAG EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES GENTIL LTDA. (CNPJ/MF 45.762.481/0001-00) e do ocupante do imóvel R.V. IMOLA TRANSPORTES 

E LOGÍSTICA LTDA (CNPJ/MF: 05.366.444/0001-69): 

  

A MM. Juiza 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 

da Carta Precatória Cível, ajuizada por FINANCEIRA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP (CNPJ/MF: 33.749.086/0001-

09) contra FRIGORIFICO GEJOTA LTDA. (CPF CNPJ/MF: 43.473.016/0001-24), IMAGEM IMÓVEIS E 

ADMINISTRAÇÃO GENTIL MOREIRA LTDA. (CNPJ/MF 61.406.104/0001-95), EPAG EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES GENTIL LTDA. (CNPJ/MF 45.762.481/0001-00) - Processo nº 0000280-10.2013.8.26.0068 que foi 

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

 

A 1ª praça terá início em 31 de outubro de 2016, às 12h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 03 de novembro 

de 2016, às 12h45min e se encerrará em 23 de novembro de 2016, às 12h45min. 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 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 

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 

 

BEM: 1 – O domínio útil de um imóvel consistente em um terreno, sem benfeitorias, com área total de quinze mil metros 

quadrados (15.000,00m²), situado no Quinhão  número quatro (4), do “Sítio Tamboré”, no distrito, município e comarca e 

perímetro urbano de Barueri, que assim se descreve e caracteriza: “tem o formato de um retângulo, cuja linha da divisa 

começa no ponto 01, que se atinge da seguinte forma: quem vem da Capital do Estado, pela Rodovia Castelo branco, 

atinge, após o km 23 o Viaduto da Aldeinha, no qual há um pino de ferro colocado no lado direito e na parte mais próxima 

do interior do Estado; tomando-se uma paralela ao eixo da Rodovia, que passa pelo pino, deflete-se 27º53’ (ângulo interno) 

e segue-se em reta por 112,02 metros até atingir-se o ponto A; deflete-se à direita em ângulo de 152º07’ e segue-se em 

reta por 448,00m até atingir–se o ponto 01, ficando esclarecido que a reta por 448,00m é paralela ao eixo da Rodovia 
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Castelo Branco; do ponto 01 de quem vem do ponto A deflete-se à esquerda em ângulo reto e segue-se em reta por 

aproximadamente 189,75m até atingir-se o ponto 02; deflete-se à direita em ângulo de 90º e segue em reta por 79,05m 

mais ou menos até chegar-se ao ponto 03; deflete-se à direita em ângulo reto e segue-se em reta por aproximadamente 

189,75m até atingir-se  o ponto 04; deflete-se à direita, em ângulo de 90º e segue-se em reta por 79,05m mais ou menos 

até o ponto 01, início da descrição. Confronta:  do ponto 01 ao 02 (lado esquerdo de quem olha o terreno), com 

remanescente do quinhão 04 – da outorgante; do ponto 02 ao 03 (fundos do terreno) com terreno prometido a venda a 

Rubens Moreira e outros; do ponto 3 ao 4 (lado direito de quem olha o terreno) com remanescente do quinhão 04 da 

outorgante; e do ponto 1 ao 4 (frente do terreno) com a Avenida Marginal da Rodovia Castelo Branco. Referido imóvel está 

matriculado sob o nº 2.804, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barueri – SP. Construção: Consta da averbação 

nº 05, que no terreno foi construído um prédio comercial com área de 7.426,67m² de área construída. Ônus: Consta do R. 

14 que o imóvel foi dado em hipoteca em favor da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP; Consta do R. 17 que o 

domínio útil sobre o imóvel foi dado em locação à empresa Ímola Transportes Ltda., pelo prazo de 60 meses (entre 

21/06/2004 e 21/06/2009), locação esta que inclui o imóvel matriculado sob nº 2.805; Consta do R. 18 que o contrato de 

locação de que trata o R. 17 possui cláusula de preferência. Consta do R. 19 que o domínio útil sobre o imóvel foi dado 

em locação à empresa Ímola Transportes Ltda., pelo prazo de 66 meses (entre 22/12/2013 e 21/06/2019), locação esta 

que inclui o imóvel matriculado sob nº 2.805; 2 – O domínio útil de um imóvel consistente em um terreno, sem benfeitorias, 

com uma área de dez mil metros quadrados (10.000,00m²), situado no quinhão número quatro (4), do “Sítio Tamboré”, 

neste distrito, município, comarca e perímetro urbano de Barueri, que assim se descreve e caracteriza: tem o formato de 

um retângulo, cuja linha de divisa começa no ponto 02, que se atinge da seguinte forma: quem vem da Capital do Estado, 

pela Rodovia Castelo Branco, atinge, após o km 23, o viaduto da Aldeinha,  no qual há um pino de ferro colocado no lado 

direito e na parte mais próxima do interior do Estado; tomando-se uma paralela ao eixo da Rodovia, que passa pelo pino, 

deflete-se  27º53’ (ângulo interno) e segue-se em reta por 112,02 metros até atingir-se o ponto A; deflete-se à direita em 

ângulo de 152º07’ e segue-se em reta por 448,00m até atingir–se o ponto 01, ficando esclarecido que a reta por 448,00m 

é paralela ao eixo da Rodovia Castelo Branco;  do ponto 01 de quem vem do ponto A deflete-se à esquerda em ângulo 

reto e segue-se em reta por aproximadamente 189,75m até atingir-se o ponto 02; do ponto 02 segue-se pela mesma reta 

que começou no ponto 01 e pelo mesmo encaminhamento, por 126,50m aproximadamente até se chegar ao ponto 05; 

deflete-se à direita em ângulo reto e seguem-se em reta por 79,05m mais ou menos até se chegar ao ponto 06; deflete-se 

à direita em ângulo de 90º e segue-se em reta por 126,50m aproximadamente até se chegar ao ponto 03; deflete-se à 

direita em ângulo reto e segue-se em reta por 79,05m mais ou menos até se chegar ao ponto 02, início da descrição, 

confronta do ponto 2 ao ponto 5 com remanescente do quinhão 4 do Sítio Tamboré, da outorgante; do ponto 5 ao 6 com o 

mesmo remanescente; do ponto 6 ao 3, igualmente com o mesmo remanescente e do ponto 2 ao 3 com terreno prometido 

à venda a Comercial Gentil Moreira S/A. Referido imóvel está matriculado sob o nº 2.805, perante o 1º Cartório de Registro 

de Imóveis de Barueri – SP. Ônus: Consta do R. 10 que o imóvel foi dado em hipoteca em favor da Financiadora de 

Estudos e Projetos – FINEP; Consta do R. 13 que o domínio útil sobre o imóvel foi dado em locação à empresa Ímola 

Transportes Ltda., pelo prazo de 60 meses (entre 21/06/2004 e 21/06/2009), locação esta que inclui o imóvel matriculado 

sob nº 2.804; Consta do R. 14 que o contrato de locação de que trata o R. 13 possui cláusula de preferência. Consta do 

R. 15 que o domínio útil sobre o imóvel foi dado em locação à empresa Ímola Transportes Ltda., pelo prazo de 66 meses 

(entre 22/12/2013 e 21/06/2019), locação esta que inclui o imóvel matriculado sob nº 2.804; Consta do R. 16 que o contrato 

de locação de que trata o R. 15 possui cláusula de preferência. Obs: Segundo o laudo de avaliação, os imóveis em 

referência estão unificados e não podem ser individualizados (fl. 181 dos autos), pois o terreno localizado aos fundos não 

possui acesso direto à via pública, motivo pelo qual devem ser vendidos em conjunto. O complexo constituído pelos dois 

imóveis recebeu o endereço da Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, nº 491, Bairro Tamboré, Barueri – SP. 

Valor da Avaliação: R$ 59.723.186,46 (cinquenta e nove milhões setecentos e vinte e três mil cento e oitenta e seis reais 
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e oitenta e seis centavos), atualizado até junho de 2016. Débitos de IPTU: 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$ 24.941.488,54 (vinte e qutro milhões novecentos e quarenta e um mil quatrocentos e 

oitenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), em março de 2007, 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. 

 

 

_________________________________ 

Anelise Soares  

Juíza de Direito 

 


