
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | COMARCA DE PIRACICABA 
5ª VARA CÍVEL – FORO DE PIRACICABA 
Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães – CEP 13417-100, Piracicaba – SP 
Fone: (19) 3433-4177 - E-mail: piracicaba5cv@tjsp.jus.br 
 

 
Processo n.º:    4006314-45.2013.8.26.0451 - Execução de Título Extrajudicial     
 
Exequente: BANCO SAFRA, CNPJ n.º 58.160.789/0001-28, na pessoa do seu representante legal. 
 
Executados: EUROGLAZE IND E COM LTDA, CNPJ n.º 02.855.040/0001-40, na pessoa do seu representante legal; 

ARNALDO JOSÉ SARTORI, CPF n.º 074.346.688-81 e seu cônjuge LILIANE SANCHES MANIERI 
SARTORI, CPF n.º 063.775.148-59; OSMAR TOSO, CPF n.º 052.192.998-91 e seu cônjuge se casado 
for. 

 
Interessados: EDUARDO FALASCHI, CPF n. 679.684.738-53 e seu cônjuge se casado for; VERA LUCIA 

LARANJEIRA FALASCHI, CPF n. 262.307.848-31 e seu cônjuge se casado for; MARIA ALICE EDO 
TOSO, CPF n. 006.166.548-71 e seu cônjuge se casado for; PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR 
NOGUEIRA, CNPJ n. 45.735.552/0001-86; Processo n.º 4004284-37.2013.8.26.0451, da 5ª Vara Cível 
da Comarca de Piracicaba/SP; Processo n.º 1010140-28.2016.8.26.0451, da 5ª Vara Cível da Comarca 
de Piracicaba/SP; Processo n.º 0038003.15.2012.8.26.0451, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca 
de Piracicaba. 

 
Advogados.: STEPHANO DE LIMA ROCCO E MONTEIRO SURIAN, OAB/SP 144.884; FERNANDO CESAR 

LOPES GONÇALVES, OAB/SP 196.459, MATHEUS CAMARGO LORENA DE MELLO, OAB 292.902. 
 
O Doutor MAURO ANTONINI, Exmo. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba do Estado de São Paulo, 
faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que será realizado leilão público 
pelo portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO: www.leje.com.br. A alienação é regida pelas normas do Código de Processo 
Civil, e demais legislações aplicáveis. 
 

DATA E HORA – Serão considerados em todos os leilões o horário de Brasília 

 

1º Leilão: Dia 20/08/2019 às 15:00h - VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 784.919,60 (setecentos e oitenta e 
quatro mil novecentos e dezenove reais e sessenta centavos), em junho de 2019 (poderá ser atualizada à época da 
realização do leilão). 
 
2º Leilão: Dia 20/08/2019, às 16:00h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 60% DA AVALIAÇÃO: R$ 470.951,76 (quatrocentos 
e setenta mil novecentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos). 

 
BEM: IMÓVEL RESIDENCIAL DE 264,52M², construído no lote de terreno, sob n.º 8, da Quadra “1/, situado a Rua Hum, do 
loteamento denominado “Jardim Ricardo Duzzi”, na cidade de Arthur Nogueira, com área de 440 metros quadrados, medindo 
11,00 metros de frente para aquela via pública, igual medida nos fundos onde confronta com o lote n.º 14, por 40,00 metros 
de cada um dos lados, da frente aos fundos, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno com o lote nº 
9, e , do lado esquerdo com o lote nº7, distante 31,00 metros da esquina com a Rua Ernesto Tagliari, conforme melhor 
descrito na MATRÍCULA N.º 11.102 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MOGI-MIRIM/SP. Cadastro 
Municipal: 02.0290.1490. 
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: No terreno há construção residencial de 264,52m2 que não consta averbada na 
matrícula do respectivo terreno, conforme fls. 599/717.  
 



  
 

LOCALIZAÇÃO: Rua José Amaro Rodrigues Filho (Antiga rua HUM), n.º 708, Jardim Ricardo Duzzi – CEP 13160-000, Artur 
Nogueira - SP. 
 
AVALIAÇÃO: R$ 770.000,00, em novembro de 2018, conforme fls. 599/717. VALOR ATUALIZADO DA AVALIAÇÃO: R$ 
784.919,60, junho/2019. 
 
ÔNUS: AV. 5. Consta que foi ajuizada uma ação de Execução de Título Extrajudicial – cédula de crédito bancário Proc. n.º 
0038003.15.2012.8.26.0451, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba; Av. 06. Execução de título extrajudicial 
– contratos bancários, Proc. N. 4006314-45.2013.8.26.0451, em trâmite na 5ª Vara Cível do Foro de Piracicaba. Av. 7. Consta 
PENHORA referente aos autos do processo da presente execução n.º 4006314-45.2013.8.26.0451, em trâmite na 5ª Vara 
Cível da Comarca de Piracicaba. Av. 10. Consta penhora originária do processo n.º 4004284-37.2013.8.26.0451, em trâmite 
na 5ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba; AV.11 consta PENHORA referente ao processo n.º 1010140-28.2016.8.26.0451, 
da 5ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba. A construção do imóvel não está regularizada na matrícula do mesmo, sendo 
de responsabilidade do arrematante os custos para regularização do imóvel. Não foi possível verificar a existência de débitos 
municipais, tendo em vista a insuficiência do sistema de pesquisa perante a Prefeitura Municipal de Arthur Nogueira.  
 
DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL até dezembro de 2018: R$ 357.774,54, conforme fls. 597. DÉBITO DA DEMANDA 
PROCESSUAL ATUALIZADO até 27.06.2019: R$ 398.198,62. 
 
O bem será vendido no estado em que se encontra e sem garantia. DÉBITOS, HIPOTECA E CONCURSO DE CREDORES: 
Os débitos que recaiam sobre o bem, seja de natureza tributária (IPTU), propter rem (condomínio), serão sub-rogados no 
valor da arrematação (art. 130, caput e parágrafo único, do CTN, c/c com o art. 908, § 1º, do CPC e Art .345 C.C), ou seja, o 
imóvel será transferido ao arrematante livre de débitos e ônus anteriores à arrematação. Eventuais penhoras e hipotecas 
serão extintas com a arrematação (art. 1.499, VI, do CC), ficando o arrematante livre de qualquer obrigação com esses 
credores (art. 908, do CPC). Havendo pluralidade de credores (inclusive os garantidos por penhora) ou exequentes, o dinheiro 
lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências, conforme art. 908, do CPC.  O arrematante 
arcará com os custos relativos à transferência patrimonial do(s) bem(ns) arrematado(s) junto ao cartório de imóveis e órgãos 
competentes. Eventual regularização junto a prefeitura e ao cartório de registro de imóveis será de responsabilidade do 
arrematante. 
 
SUGESTÃO: Recomenda-se que o interessado certifique as condições do bem, antes das datas designadas para a 
alienação, bem como pesquisar junto aos órgãos competentes eventuais débitos relativos ao bem leiloado. 
 
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS CONDÔMINOS – Nos termos do artigo 1.322 do Código Civil quando a coisa for 
indivisível e os consortes não quiserem adjudica-la a um só, indenizando os outros, será vendido e repartido o apurado, 
preferindo-se, na venda, em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho, e entre os condôminos aquele que tiver 
na coisa benfeitorias mais valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior.  
 
QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-se de bem indivisível, este será leiloado em sua 
integralidade, recaindo o equivalente à quota-parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação 
(art. 843-CPC). 
 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O leilão eletrônico será conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE 
OLIVEIRA, através do portal LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, site www.leje.com.br. Os interessados poderão tirar suas 
dúvidas no escritório do Leiloeiro, localizado na Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Edifício West Point, Alphaville, 
Barueri/SP, CEP 06454-000, telefones 0800 789 1200 | 11 3969-1200. O Gestor dispõe auditório próprio para recepcionar 
os licitantes que desejarem participar do leilão de forma presencial.  
 
DOS PAGAMENTOS – O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem arrematado, no prazo de até 24h após 
o encerramento do leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, bem como a comissão do 



  
 

leiloeiro, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou 
transferência bancária, que será enviado por e-mail para o licitante que deverá encaminhar o comprovante para a equipe do 
gestor.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (satisfação do crédito, parcelamento, acordo, 
entre outros), será devido a comissão no percentual de 5% (cinco por cento) a qual será suportada pelo(s) executado(s). 
 
DA PROPOSTA – Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito 
para o e-mail: contato@leje.com.br (art. 895, I e II, CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, 
CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (art. 895, § 7º, CPC). 
 
DA ARREMATAÇÃO - Assinado o auto de arrematação pelo juiz e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos. (art. 903 do CPC). Para expedição da 
respectiva carta, deverá o arrematante comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, a teor 
do inciso § 2º, do artigo 901 do CPC. 
 
CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: para fins do que disposto no art. 889, I à VIII e parágrafo único, do CPC, 
ficam cientes da alienação as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, não podendo alegar desconhecimento uma 
vez que este edital está publicado no portal eletrônico do Gestor www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2°, do 
CPC. 
 
 
 

Piracicaba, 22 de julho de 2019. 
 
 
 

DR. MAURO ANTONINI  
Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Piracicaba/SP 


