
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JABOTICABAL/SP

Processo nº: 0004337- 33.2003.8.26.0291

Autor: MARIA ABRAMO PAPPA E OUTROS
Réu: INDUSTRIAL PNEUBOM LTDA 

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2020, foi levado a leilão através do portal da 
empresa Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Bem imóvel: “01 (um) terreno, com a área de 2.192,10 metros quadrados, localizado no 
Parque Industrial “Carlos Tonani”, nesta Cidade, Distrito, Município e Comarca de 
Jaboticabal/SP, dentro do seguinte histórico de divisas: polígono irregular, cuja demarcação se 
inicia num ponto comum entre as propriedades das empresas “Fertilissimus – Indústria de 
Adubos Ltda”; “Industrial Pneu bom Ltda”, e a Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro; daí, em 
linha reta na distância de 84,20 metros, confrontando pela direita, com imóvel de propriedade de 
Industrial Pneubom Ltda, daí, defletindo à esquerda na distância de 24,00 metros, confrontando 
pela direita, com imóvel de propriedade de Onofre Benedito Gerbasi, daí defletindo à esquerda, 
na distância de 76,50 metros, confrontando com a Companhia Paulista de Força e Luz; daí 
defletindo à esquerda, na distância de 31,00 metros, confrontando pela direita com a Avenida 
Major Hilário Tavares Pinheiro, chegando assim no ponto inicial do presente histórico de 
divisas”. Matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticabal/SP sob o nº 9.224. 
Penhoras: consta da Av. 4 a penhora extraída dos autos do processo nº 0001052-
80.2013.8.26.0291, Ação de Execução Fiscal, determinada pelo Juízo do Serviço Anexo das 
Fazendas Públicas desta Comarca de Jaboticabal/SP. Consta da Av. 05 a penhora exequenda. 
Consta da Av. 06 a penhora extraída dos autos do processo nº 0004269-34.2013.8.26.0291, 
determinada pelo Juízo do Serviço Anexo das Fazendas Públicas. Consta da Av. 07 a penhora 
extraída dos autos do processo nº 3002187-76.2013.8.26.0291, determinada pelo Juízo do 
Serviço Anexo das Fazendas Públicas. Consta da Av. 08 a penhora extraída dos autos do 
processo nº 0005510-09.2014.8.26.0291, determinada pelo Juízo do Serviço Anexo das 
Fazendas Públicas. Consta da Av. 17 a penhora extraída dos autos do processo nº 0011088-
31.2017.5.15.0120, Ação de Execução Trabalhista. Consta da Av. 18 a penhora extraída dos 
autos do processo nº 0007344-18.2012.8.26.0291, Ação de Execução Fiscal, determinada pelo 
Juízo do Serviço Anexo das Fazenda Públicas. Consta da Av. 19 a penhora extraída dos autos 
do processo nº 0002372-93.1998.8.26.0291, Ação de Execução Fiscal, determinada pelo Juízo 
do Serviço Anexo das Fazendas Públicas. Consta da Av. 20 a penhora extraída dos autos do 
processo nº 0011385-25.2015.403.6102, determinada pelo Juízo da 9ª Vara Federal da 
Comarca de Ribeirão Preto/SP. Consta da Av. 21 a penhora extraída dos autos do processo nº 



0009006-51.2011.8.26.0291, determinado pelo Juízo do Serviço Anexo das Fazendas Públicas. 
Consta da Av. 22 a penhora extraída dos autos do processo nº 0011187-88.2012.8.26.0291, 
determinada pelo Juízo do Serviço Anexo das Fazendas Públicas. Consta da Av. 23 a penhora 
extraída do processo 1005490-93.2017.8.26.0591, da 2ª Vara Cível de Jaboticabal. Consta da 
AV. 24 a penhora extraída do processo 0011011-22.2017.8.26.0120, determinada pela Justiça 
do Trabalho de Jaboticabal. Consta da Av. 25 a penhora extraída do processo 0004757-
57.2011.8.26.0291 do Anexo das Fazendas Públicas de Jaboticabal. Consta das Av. 26 a 
penhora extraída do processo 0010691-35.2018.8.26.0120 da Vara do Trabalho de Jaboticabal. 
Arresto: consta da Av. 09 arresto nos autos do processo nº 11108-04.2017.5.15.0029, Ação de 
Execução Trabalhista. Consta da Av. 10 arresto nos autos do processo nº 11107-
19.2017.5.15.0029, Ação de Execução Trabalhista. Consta da Av. 11 arresto nos autos do 
processo nº 0011104-64.2017.5.15.0029, Ação de Execução Trabalhista. Consta da Av. 12 
arresto nos autos do processo nº 11121-03.2017.5.15.0029, Ação de Execução Trabalhista. 
Consta da Av. 13 arresto nos autos do processo nº 11122-85.2017.5.15.0029, Ação de 
Execução Trabalhista. Consta da Av. 14 arresto nos autos do processo nº 11123-
70.2017.5.15.0029, Ação de Execução Trabalhista. Consta da Av. 15 arresto nos autos do 
processo nº 11124-55.2017.5.15.0029, Ação de Execução Trabalhista. Consta da Av. 16 arresto 
nos autos do processo nº 0011540-23.2017.5.15.0029. Avaliação: R$ 1.899.769,50 (hum milhão, 
oitocentos e noventa e nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), 
atualizados até novembro de 2019. Débitos da Ação: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 
janeiro de 2003 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, eventual 
pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos termos do artigo 886, VI não existe processo 
ou recurso pendente sobre o bem leiloado..
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