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

 

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

e de intimação dos executados QUINTANILHA E SILVA SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA – ME 

(CNPJ/MF: 12.743.475/0001-57), PAULO ROBERTO MOURA QUINTANILHA (CPF/MF: 052.223.408-

99), SILVANA GONÇALVES SILVA (CPF/MF: 183.292.978-70): 

 

O MM. Juiz de Direito Nemércio Rodrigues Marques, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/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 do cumprimento de sentença, ajuizada por L.P.B. INSPEÇÕES, 

SOLDAGENS E COMÉRCIO LTDA – ME contra QUINTANILHA E SILVA SERVIÇOS CONTÁBEIS 

LTDA – ME  E OUTROS - processo 1002253-74.2015.8.26.0597 que foi designada a venda do bem 

descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 07 de outubro de 2019, 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 10 de outubro de 2019, às 13:30 hs e se encerrará no dia 07 de 

novembro de 2019, 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.                   

 

RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem Imóvel: “01 (uma) propriedade agrícola, situada neste Município e Comarca de Pratápolis/MG, no 
lugar denominado Palmeiras, com área total de 09.97.84 has (nove hectares, noventa e sete ares e 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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oitenta e quatro centiares) de terras de cerrado, contendo uma casa de morada e instalação elétrica, 
dentro das seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se num canto de cercas, ponto de divisas com 
José Alves Ribeiro dos Reis e Companhia Cimento Portland Itaú, daí segue por cerca de arame, 
confrontando com a Companhia Cimento Portland Itaú até a Rodovia MG-050, daí à direita, 
confrontando com a Rodovia MG-050, até encontrar as divisas com José Alves Ribeiro dos Reis, daí à 
direita por cerca de arame, confrontando com José Alves Ribeiro dos Reis, até o ponto inicial”. 
Matriculado junto ao Registro de Imóveis da Comarca de Pratápolis/SP sob o n° 11.204. 
Denominação: consta da Av.3 que o imóvel objeto desta matrícula passou a denominar “SITIO 
FAMÍLIA BUSCAPÉ. OBS.: Consta do laudo de avaliação que o imóvel está localizado às margens da 
Rod. MG 050, KM 38/6, perto da entrada do local denominado Água Azul. Contém as seguintes 
benfeitorias:1) uma casa de morada (descrição completa no laudo de avaliação), com área construída 
de aproximadamente150,00 m2. 2) Uma casa de morada (descrição completa no laudo de avaliação), 
com área construída de aproximadamente 85,00 m2. 3) Uma capela (descrição completa no laudo de 
avaliação), com aproximadamente 40 m2 de construção, no fundo possui uma área com chafariz. 4) 
Uma casa (descrição completa no laudo de avaliação), com aproximadamente 60,00 m2 de área 
construída. 5) Um cômodo para escritório e refeitório (descrição completa no laudo de avaliação), com 
aproximadamente 60,00 m2 de área construída. 6) Um barracão para ordenha (descrição completa no 
laudo de avaliação), com uma área construída de aproximadamente 250,00 m2. 7) Um barracão, 
destinado para armazenar peças diversas, (descrição completa no laudo de avaliação), com 
aproximadamente 50,00 m2 de área construída. 8) Um barracão, destinado para trato de semoventes 
(descrição completa no laudo de avaliação). 9) Uma garagem aberta, coberta te telha galvanizada e 
outra garagem aberta, coberta com telha de barro (descrição completa no laudo de avaliação). 10) Uma 
garagem para implementos agrícolas (descrição completa no laudo de avaliação). 11) Um cômodo, 
destinado ao armazenamento de ração (descrição completa no laudo de avaliação), com 
aproximadamente 30,00 m2 de área construída, sem portas. 12) Uma estrutura não acabada para um 
barracão, com 16 pilares de cimento. 13) Um barracão, destinado para ferramentas (descrição 
completa no laudo de avaliação). 13) Um barracão, destinado a Baias, (descrição completa no laudo de 
avaliação), com aproximadamente 20,00 m2. 15) Uma área, destinada a porcos e outros (descrição 
completa no laudo de avaliação), com área construída de aproximadamente 70,00 m2. 16) Um 
barracão, destinado a bezerros (descrição completa no laudo de avaliação), com aproximadamente 
30,00 m2 de área construída. 17) Um local, destinado ao canil (descrição completa no laudo de 
avaliação). 18) Um local, destinado a aves e outros (descrição completa no laudo de avaliação). Toda a 
área acima descrita com rede elétrica. Matriculado junto ao Oficial de Registro de Imóveis de 
Sertãozinho/SP sob o nº 50.038. Denominação: consta da Av.3 que o imóvel objeto desta matrícula 
passou a denominar “SITIO FAMÍLIA. Hipoteca: Consta da R. 4 hipoteca em favor do Banco Bradesco 
S/A. Penhora: Consta do R. 8 a penhora extraída dos autos do processo nº 0007013-
88.2012.8.26.0597, determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da R.09 a 
penhora exequenda. Consta do R. 10 a penhora extraída dos autos do processo nº 0010188-
90.2014.8.26.0151, determinada pelo juízo da Vara do Trabalho de São Sebastião do Paraíso/MG. 
Avaliação: R$ 507.684,16 (quinhentos e sete mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e dezesseis 
centavos), atualizada até julho de 2019. Débitos da Ação: R$ 294.123,97, em maio de 2019, 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. 
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, 
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eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos termos do artigo 886, VI não existe 
processo ou recurso pendente sobre o bem leiloado. 
 
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

____________________________________ 

Nemércio Rodrigues Marques 

Juiz de Direito 

 


