
AUTO NEGATIVO(SEGUNDA PRAÇA)

2ª VARA DA COMARCA DE VALINHOS/SP

Processo nº: 0001910-96.2016.8.26.0650

Autor: PETROFORTE BRASILEIRO PETRÓLEO LTDA.
Réu: APARECIDA SANTINA GROMBINI DA SILVA 

Aos dezenove 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: Processo: 0001910-96.2016.8.26.0650 Lote 1 – Uma CASA residencial, situada à Rua 
Amadeu Barchesi, nº “03”, do tipo BD/1/2, no loteamento denominado “NÚCLEO RESIDENCIAL 
VILA BOM RETIRO”, nesta cidade e Comarca de VALINHOS, que corresponde ao lote “12” da 
quadra “I”, medindo 10,00m de largura, tanto na frente quanto nos fundos, onde confronta com o 
lote 6; por 20,00m da frente aos fundos de ambos os lados, confrontando do lado direito com o 
lote 11; do lado esquerdo com o lote 13, com a área de 200,00m². Matrícula nº 2.569 no 1º CRI 
de Valinhos/SP. Contribuinte: 1483/00, setor 5796M. Matrícula Atualizada: Consta na Av.1 que o 
imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos autos da ação de Execução de Título 
Extrajudicial (processo nº 000.03.061115-6), da 19ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo – 
Capital. Consta na Av.6 que o imóvel foi penhorado nos autos da Ação de Execução Civil, 
número de ordem 1826/2004, da 4ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Limeira/SP. 
Conforme informações contidas nas averbações de nº 8 e 10 “foi declarada a INEFICÁCIA da 
alienação em relação à massa, objeto da R.2 desta matrícula, bem como, a 
INDISPONIBILIDADE do referido bem imóvel”. Segundo o auto de arrecadação, avaliação e 
depósito (fls. 44/45) “o imóvel encontra-se em bom estado de conservação e possui as seguintes 
características: há uma casa residencial com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro azulejado, piso 
frio em toda a casa, quintal de cimento rústico, portões de grade metálica, cobertura de telhas de 
amianto e forro de madeira e uma vaga de garagem coberta. Também há uma edícula nos 
fundos composta de 1 quarto, 1 sala, 1 cozinha e 1 banheiro azulejado, piso frio em toda a 
edícula”. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não 
localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 384.593,00 
(trezentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais), atualizados até julho de 
2019, pela Tabela Prática do TJSP.  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, presenciais ou híbridas. 
Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o 
arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização 
ou desfazimento da arrematação. De igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os 



custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência dos bens móveis 
arrematados..
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