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1ª 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 PAULO CESAR BERTO (CPF/MF: 073.380.368-70) e seu cônjuge MARGARETE DE CÁSSIA 

FREITAS BERTO (CPF/MF: 091.948.348-81), JOSÉ BERTO (CPF/MF: 002.538.908-45) e sua cônjuge MIGUELA 

SCARANI BERTO (CPF/MF: 038.338.418-42), coproprietários IDUILDO FERREIRA DE SOUZA (CPF/MF: 590.073.978-

34) e seu cônjuge LUZIA TEREZINHA BERTO DE SOUZA (CPF/MF: 142.641.508-76), credor hipotecário 

COOPERATIVA DE CREDITO DOS PRODUTORES RURAIS E EMPRESARIOS DO INTERIOR PAULISTA - SICOOB 

COCRED (CNPJ/MF nº 71.328.769/0001-81) e o terceiro interessado LUIZ FERNANDO ROSA (CPF/MF: 062.646.828-

02): 

 

A MM. Juíza de Direito Daniele Regina de Souza Duarte, da 1ª 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 da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por COPERCANA – COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA 

DO OESTE DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JOSÉ BERTO e OUTROS - processo nº 1002832-56.2014.8.26.0597 

(806/2014) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 14 de novembro de 2016, às 14:00 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 17 de novembro de 2016, às 14:00 hs e se encerrará no dia 15 de dezembro de 2016, às 14:00 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 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito 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 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 DO BEM 

 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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Bem imóvel: “fração ideal do imóvel penhorado nos autos, correspondente a 66,66% de um imóvel rural, com a área de 
53,49,68 hectares, com a denominação de Fazenda Barra do Cerne, no Distrito de Embaúba, lote nº 3, dentro das 
seguintes confrontações, rumos magnéticos e distâncias: “começa na margem do Rio Turvo no ponto inicial de divisa 
com o lote nº 2, pertencente a Esmeralda de Freitas Carvalho Pavan e José Pavan, segue confrontando com este, 
47º15’SW e 1.121,19 metros chegando a margem norte da estrada municipal que dá acesso a Cajobi e Embaúba; daí, 
segue margeando a estrada municipal e confrontando pela outra margem com Wilton Ribeiro de Carvalho e Miguel 
Avanso até o ponto 42,33º54’SW e 0,98 metros; do 42 ao 13, 37º40’NW e 173,26 metros; do 43 ao 44, 35º00’NW e 
87,77 metros; do 44 ao 45, 32º07’NW e 86,93 metros; do 45 ao 46, 26º08’NW e 93,98 metros; do 46 ao 47 no leito do 
Córrego Fundo, 50º38’NW e 68,21 metros; daí, deixa a margem da estrada e confrontando com André Catarucci 
Sobrinho, depois Antônio Cândido Moreira, depois Leonildo Galeti e por último Hevídio Guariente, do 47 desce pelo leito 
do Córrego Fundo até o vértice nº 48 em sua foz no Rio Turvo, em diversos rumos e estando em reta, 46º55’NE e 952,51 
metros; em seguida confrontando com Hernani Bulle Arruda pela outra margem do Rio Turvo, sob margeando o mesmo, 
em diversos rumos, do 48 ao ponto inicial de divisa, estando a reta, 33º39’SE e 514,90 metros, completando-se o 
perímetro”, INCRA nº do imóvel 633.046.021.830-8, área total de 53,4 ha, módulo fiscal 16 ha, nº módulos fiscais 3,34, e 
fração mínima de parcelamento 2,0 há (av. 9). Registrado junto ao Registro de Imóveis de Olímpia/SP, sob nº 21.163. 
Cédula Hipotecária: consta da R. 22/21.163, cédula hipotecária em favor da Cooperativa de Crédito dos Plantadores de 
Cana de Sertãozinho – COCRED – Sertãozinho/SP. Penhora: consta da Av. 23/21.163 a penhora extraída dos autos do 
processo nº 887/2011, determinada pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Olímpia/SP. Penhora: consta da Av. 25/21.163 a 
penhora exequenda. Penhora: consta da Av. 26/21.163 a penhora extraída dos autos do processo nº 1000932-38.2014, 
determinada pelo Juízo do 1º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Avaliação: R$ 1.344.882,72 (hum milhão trezentos e 
quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos), atualizado até setembro de 2016. 
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. Débitos da ação: R$ 711.178,23 
(setecentos e onze mil cento e setenta e oito reais e vinte e três centavos), em outubro de 2014, 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. 

 

_________________________________ 

Daniele Regina de Souza Duarte 

Juíza de Direito 


