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Processo n.º:    1016537-86.2016.8.26.0004 - n.º de ordem 2016/002523 – Cumprimento de Sentença – Execução de 

Título Extrajudicial     

 

Exequente: PRIMEIRA IGREJA BATISTA DA LAPA, CNPJ n.º 43.140.425.0001/09, na pessoa de seu 

representante legal DAVID KLAWA, CPF n.º 102.482.187-00. 

 

Executados: FÁBIO AUGUSTO CAVALIERE, CPF n.º 296.594.458-30, e cônjuge se casado for; ANTÔNIO LUIZ 

CAVALIERE, CPF n.º 107.244.608-10, e cônjuge se casado for. 

 

Interessados: PLASTERMO IND E COM LTDA, CNPJ n.º 57.254.815/0001-14, na pessoa de seu representante legal; 

Processos Interessados: 1014237-20.2017.8.26.0004 - Apelação dos Embargos à Execução (15ª 

Câmara de Direito Privado); 2247674-92.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento (15ª Câmara de 

Direito Privado). 

 

Advogados: GILBERTO ANTUNES ALVARES – OAB/SP 235.406; CLAYTON LUGARINI DE ANDRADE – OAB/SP 

54.261; CATIA DE JESUS MOTA PINHO – OAB/SP 316.417. 

 

O Doutor JÚLIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO, Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - 

Lapa da Comarca da Capital 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: Início no dia 17/01/2020 às 09:05h com término no dia 22/01/2020 às 09:05h - VALOR DE AVALIAÇÃO: R$ 

2.055.000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil reais) (poderá ser atualizada à época da realização do leilão através 

do contador judicial). 

2º Leilão: Dia 22/01/2020, a partir das 09:06h com término no dia 18/02/2020 às 09:05h - LANCE INICIAL A PARTIR DE 

70% DA AVALIAÇÃO: R$ 1.438.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) 

BEM: DIREITOS POR FORÇA DO CONTRATO DE COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SOBRE O 

COMPLEXO INDUSTRIAL PLASTERMO, SITUADO NA RUA SANTA CATARINA, JARDIM DA VARZEA, que assim se 

descreve: designado como chácara nº 11, da quadra “B”, do loteamento denominado “Jardim da Várzea”, situado na cidade 

, distrito e município de Santana de Parnaíba, desta comarca de Barueri, com as seguintes características e confrontações: 

“mede 20,00 metros de frente para a Rua Dois; por 80,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados; tendo nos fundos 

a mesma largura da frente, encerrando uma área total de um mil e seiscentos metros quadrados (1.600,00m²), confinando 

de ambos os lados e pelos fundos com a vendedora Eureka Intermediação de Loteamentos S/C Limitada; Consta da AV.06, 

que no imóvel foi edificada uma indústria de Artefatos Plásticas, que recebeu o n.º 10, com frente para a Rua Santa 

Catarina, possuindo 1.256,51m² de área construída, conforme melhor descrito na Matricula sob n.º 8.394 no Oficial de 

Registro de Imóveis da Comarca de Barueri/SP. Inscrição Cadastral Municipal n.º 24413.41.17.0310.00.000. 

DEPOSITÁRIO FIEL: Antônio Luiz Cavaliere, CPF n.º 107.244.608-10 e Fábio Augusto Cavaliere, CPF n.º 296.594.458-30. 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Trata-se de um Galpão com cobertura pré-moldada de concreto e telhas de 

fibrocimento; paredes de blocos de concreto e piso de concreto, escritório com piso cerâmico, esquadrias de alumínio 

anodizado e portas de madeiras. Na frente à construção com 2 pavimentos e na sequencia o galpão industrial. Na frente 

pavimento superior com várias salas e banheiros; e no térreo salas para arquivo morto e outros fins, banheiro, vestiário, 

cozinha e sala refeitório para funcionários. Construção nova bem construída e bem conservada. O IMÓVEL está internamente 

externamente em ótimo estado de conservação; com idade aproximada de 13 anos. 
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LOCALIZAÇÃO: Rua Santa Catarina, n.º 198 (na matrícula consta n.º 10), Jardim da Várzea, Santana de Parnaíba/SP, CEP 

06530-071, conforme Laudo de Avaliação.  

 

AVALIAÇÃO DO BEM: R$ 2.055.000,00 (dois milhões e cinquenta e cinco mil reais), em agosto de 2019, conforme fls. 

260/325. 

 

ÔNUS: PENHORA, oriunda de expropriação nos autos do processo em epígrafe, consoante termo lavrado às fls. 219. Não 

constam DÉBITOS DE IPTU para o imóvel em referência, conforme Certidão Negativa de Débitos emitida através do sítio 

eletrônico da Municipalidade em novembro de 2019. 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. 

 

DÉBITO DA DEMANDA PROCESSUAL ATUALIZADO: R$ 387.608,03 (trezentos e oitenta e sete mil, seiscentos e oito 

reais e três centavos), em novembro de 2019, conforme cálculo disponibilizado pelo patrono da exequente. 

 

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. 

 

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 1% (um por cento), sobre o valor atualizado da avaliação 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. 
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CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL – para fins do que disposto no art. 889, I a 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. 

 

 

 

São Paulo, 12 de novembro de 2019. 

 

 

 

 

DR. JÚLIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO 

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 
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