
AUTO NEGATIVO(PRAÇA ÚNICA)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO DE BAURU

Processo nº: 0011918-03.2014.5.15.0055

Autor: JOSÉ ROBERTO GALVÃO E OUTROS
Réu: ELVIS DORADOR DE ALMEIDA E OUTROS

Aos vinte dias do mês de novembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: 2ª VARA DO TRABALHO DE JAÚ Matrícula: 3.891 - 1º Cartório - MAIRINQUE/SP. 
Chácara sob n. 15, da Quadra F, do Loteamento Chácaras de Recreio Vista Verde, situado no 
Bairro do Varejão, perímetro urbano deste Município e Comarca de Mairinque, Estado de São 
Paulo, com a seguinte descrição: mede 16,58 metros em curva de frente para a Alameda das 
Paineiras, lado ímpar; 63,50 metros do lado direito de quem da alameda olha para o imóvel, 
confrontando com a chácara 16; 73,13 metros do lado esquerdo, confrontando com a chácara 
01; deflete à direita medindo 19,51 metros e mais 14,17 metros, confrontando com propriedade 
de Antônio Silveira Barbosa; encerrando a área de 2.426,25 metros quadrados. Cadastrado na 
Municipalidade de Mairinque-SP sob nº 01.10.068.0630.001. Ônus: Consta na matrícula: - R. 3 
Hipoteca Cedular em favor do Banco Santander Brasil; - Av. 4 - PENHORA. Processo 1015689-
09-2013 da 2ª Vara Cível de Barueri-SP; - Av. 5 - PENHORA. Processo 
00122601520155150108 da Vara do Trabalho de São Roque-SP; - Av. 6 - PENHORA. Processo 
10290-25.2013.5.15.0051 da 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba-SP; Processo nº 0011918-
03.2014.5.15.0055 - ID. 45cdaa5 - Consta ofício do Município de Mairinque, informando que em 
relação ao imóvel da matrícula nº 3.891, localizado na Rua das Paineiras, Lote 15 da Quadra F, 
Loteamento Chácaras de Recreio Vista Verde, Varejão, inscrição municipal nº 
01.10.068.0630.001, em nome de EXECUÇÃO SEGURANÇA EIRELI, possui débitos relativos 
ao IPTU dos exercícios de 2013 a 2019, no valor corrigido de R$ 3.052,49 em 25/04/2019. 
Proprietários: EXECUCAO SEGURANCA LTDA (CNPJ: 10.710.336/0001-00). Este leilão é 
restrito aos habilitados que encaminharem o termo de adesão assinado e com firma reconhecida 
bem como cópia autenticada dos seguintes documentos: RG,CPF, comprovante de estado civil, 
comprovante de residência para a LUT Leilões, com endereço à Rua do Rócio nº 291 – São 
Paulo, CEP: 04552-000, até a data do dia 15/11/2019, após este prazo não será possível a sua 
participação. 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, eventual pesquisa de débito junto aos 



diversos Órgãos. Nos termos do artigo 886, VI não existe processo ou recurso pendente sobre o 
bem leiloado..

É o que cumpria informar.
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