
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
FORO DE ITAPETININGA2ª VARA CÍVEL 
Rua Carlos Cardoso, s/nº, Jardim Mesquita, Itapetininga-SP - CEP 18213-540 
Fone: (15)3273-4003 - E-mail: itapet2cv@tjsp.jus.br 

 

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

 

Ficam intimados deste edital: os representantes legais da MASSA FALIDA SUL AMERICANA DE CADERNOS 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 62.982.004/0001-70, CREDORES HABILITADOS NOS AUTOS, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZENDA NACIONAL – SECCIONAL SOROCABA 

(UNIÃO), FAZENDA ESTADUAL – REGIONAL ITAPETININGA, FAZENDA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, 

SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., CNPJ nº 16.404.287/0001-55, RAUL DOMINGO ARAGON CPF Nº 

753.162.428-15, e cônjuge SUSANA DEL CARMEN MARTINEZ DE ARAGON, CPF Nº 122.539.938-67, PAULO 

RUBENS SOARES HUNGRIA JUNIOR, CPF Nº 205.751.148-00, MARIA LYGIA FERRAGI SOARES HUNGRIA, 

CPF Nº 160.179.348-05, E DEMAIS INTERESSADOS. 

 

O Doutor APARECIDO CESAR MACHADO, MM., Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do 

Estado de São Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que 

por este Juízo processam-se nos autos nº. 0018344-57.2007.8.26.0269 (269.01.2007.018344), a FALÊNCIA de SUL 

AMERICANA DE CADERNOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 62.982.004/0001-70, tendo como 

ADMINISTRADOR JUDICIAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS KALIL FILHO – OAB/SP nº 65.040, realizar-se-á público 

leilão para alienação dos respectivos bens arrecadados.  

 

DO CONDUTOR DO LEILÃO: o pregão para a venda e arrematação dos bens arrecadados, descritos abaixo, será 

conduzido pelo Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, através do LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, 

sistema devidamente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com sede na Alameda 

Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, telefones 0800 789 1200 e (11) 3969-

1200, website www.leilaojudicialeletronico.com.br, e-mail: judiciario@leje.com.br, de acordo com a legislação aplicável 

e regras a seguir expostas. 

 

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

 

1º Leilão: Início no dia 02/03/2020 às 14:00h com término no dia 05/03/2020 às 14:00h – LANCE INICIAL A 

PARTIR DE 60% DA AVALIAÇÃO: R$ 7.309.637,89 (sete milhões, trezentos e nove mil, seiscentos e trinta e 

sete reais e oitenta e nove centavos), conforme determinação judicial). 

 

2º Leilão: Dia 05/03/2020, a partir das 14:01h com término no dia 31/03/2020 às 14:00h – LANCE INICIAL A 

PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO: R$ 5.750.694,58 (cinco milhões, setecentos e cinquenta mil, seiscentos e 

noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos). 

 

CONDIÇÃO DE VENDA: os interessados poderão participar do leilão de forma ELETRÔNICA ou PRESENCIAL, 

através do website www.leje.com.br ou no auditório localizado na sede do leiloeiro, respectivamente, ofertando seus 

lances de forma simultânea e em igualdade de condições. 

 

Para tanto deverão se cadastrar previamente indo pessoalmente até a sede ou pelo site do Leilão Judicial Eletrônico, 

com no mínimo 24h (vinte e quatro horas) de antecedência da data designada para início do leilão, aceitar os termos 
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e condições informados, assinar e reconhecer firma do mesmo, encaminhando-o para o endereço do gestor à 

Alameda Rio Negro, n. 161, Conjunto 1.001, Alphaville, Barueri/SP, CEP 06.454-000, juntamente com as cópias 

autenticadas dos seguintes documentos: I – Pessoa Física: RG ou outro documento oficial com foto, CPF/MF, 

comprovante de endereço e certidão de casamento, se casado for; II – Pessoa Jurídica: Contrato Social com as 

últimas alterações, comprovante de endereço, documentos pessoais do sócio (RG ou outro documento oficial com 

foto e CPF/MF) ou procuração do representante com firma reconhecida. Os cadastros ficam sujeitos à conferência de 

identidade em banco de dados oficiais. 

 

DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE DO LANCE: Os lances ofertados são irrevogáveis e irretratáveis. 

O Usuário é responsável por todas as ofertas registradas em seu nome, pelo que os lances não podem ser anulados 

e/ou cancelados em nenhuma hipótese. 

 

Os lances oferecidos no auditório presencial serão imediatamente divulgados no ambiente eletrônico, assim como os 

lances oferecidos no ambiente eletrônico serão divulgados no auditório presencial a fim de que todos os participantes 

tenham conhecimento das ofertas em tempo real, não se admitindo lances remetidos via e-mail, fax ou telefone. 

 

Os interessados que desejarem participar do leilão na forma eletrônica poderão enviar seus lances previamente à 

data indicada acima pelo site do leiloeiro. No dia e hora marcados para a abertura do leilão, ocasião em que também 

serão captados os lances presenciais por, no mínimo, 20 (vinte) minutos. Caso sejam ofertados lances nos 3 (três) 

minutos finais, o sistema prorrogará sucessivamente a disputa para até 3 (três) minutos para que todos os 

participantes tenham a oportunidade de enviar novos lances.  

 

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% 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. 

 

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). 

 

Não sendo ofertados lances pelo valor mínimo e/ou demais condições previstas neste edital, fica o leiloeiro 

autorizado a receber propostas em condições diversas das estipuladas neste edital por 15 (quinze) dias, 

hipótese em que mesmo a melhor proposta colhida não se equivalerá à venda/arrematação, cabendo ao Exmo. 

Juiz competente avaliar se a proposta é, ou não, conveniente à Falida, o Administrador Judicial e o 

representante do Ministério Público.  

 

Neste caso, o proponente da melhor proposta, caso acolhida/homologado, será intimado para, no prazo a ser fixado, 

efetuar o pagamento, em juízo, do valor do sinal (sempre no mínimo de 25% do valor total proposto) ou do valor total 

do preço proposto (dependendo das condições da proposta acolhida/homologada), ficando obrigado a depositar o 

valor das parcelas, caso a proposta envolva parcelamento, nas condições e prazos previstos neste edital, sendo 

eventual saldo garantido com caução idônea no caso dos bens móveis.  

 

Não sendo efetuado o depósito da oferta, o Leiloeiro comunicará imediatamente o fato ao Juízo, informando também 

os lanços imediatamente anteriores para que sejam submetidos à apreciação, sem prejuízo da aplicação de sanções 

legais (art. 897, do 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).  O 
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auto de arrematação será lavrado de imediato e nele serão mencionadas as condições nas quais foi(ram) alienado(s) 

o(s) bem(ns). A carta de arrematação, com respectiva imissão da posse, será expedida pelo Juízo do processo em 

epígrafe, a requerimento do arrematante, após efetuado o depósito da arrematação. (art. 901 e seguintes, do CPC).  

As demais condições obedecerão ao que dispõe a Lei n. 11.101/2005 e, no que couber, o Código de Processo Civil, 

e demais legislações aplicáveis. 

 

 

DA VISITAÇÃO: O interessado deverá entrar em contato com o leiloeiro para agendar a visitação do(s) bem(ns).  

 

RELAÇÃO DE BENS A SEREM LEILOADOS:  
 

LOTE 1 – GALPÃO  
 

MATRÍCULAS 39.049, 39.050, 39.051, 39.052, 39.053 e 39.054 CRI ITAPETININGA/SP 
FORMANDO UM TOTAL DE 1.500M² DE TERRENO E O MESMO EM CONSTRUÇÃO 

 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 1, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua A; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 2; de outro lado, em 25,00 metros, com a Rua 
16; para qual faz esquina em linha curva; e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 14, encerrando a área de 250,00 
metros quadrados. Cadastro Municipal Nº 01.10.059.0240.001 (R.1), conforme assim melhor descrito na matrícula 
39.049 do Cartório De Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: R.5, datada de 09 de março de 2007, consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E 
CELULOSE S.A. Em Av.6 fora ADITADO o contrato objeto do R.5. Em Av.7 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 
1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.8, datada de 02 de dezembro 
de 2013, consta INDISPONIBILIDADE DE BENS, oriunda do processo em epígrafe, vislumbrando a 
DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.05 e aditamentos. Constam débitos de IPTU no valor de R$ 
11.973,01, em Agosto de 2019.  
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 2, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua A; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 1; de outro lado em 25,00 metros, com o lote 3; 
e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 15, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. Cadastro Municipal 
Nº 01.10.059.0250.001 (R.1), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 39.050 do Cartório De Registro De 
Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.5, datada de 09 de março de 2007, consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E 
CELULOSE S.A. Em Av.6 fora ADITADO o contrato objeto do R.5. Em Av.7 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 
1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.8, datada de 02 de dezembro 
de 2013, consta INDISPONIBILIDADE DE BENS, oriunda do processo em epígrafe, vislumbrando a 
DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.05 e aditamentos. Constam débitos de IPTU no valor de R$ 
11.973,01, em Agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 3, DA QUADRA 37, DO LOTEAMENTO 
VILA NASTRI – GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 10,00 metros, 
com a Rua A; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 2; de outro lado em 25,00 metros, com o lote 4; e nos fundos 
em 10,00 metros, com o lote 16, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. Cadastro Municipal Nº 
01.10.059.0260.001 (R.1), conforme assim melhor descrito na matrícula 39.051 do Cartório De Registro De Imóveis 
De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.5 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Em Av.6 fora 
ADITADO o contrato objeto do R.5. Em Av.7 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.8 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em 
epígrafe, vislumbrando a DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.05 e aditamentos. Consta no site da 
PREFEITURA DE ITAPETININGA débitos de IPTU do exercício atual no valor de R$ 9.259,47 (nove mil, duzentos e 



  
 

cinquenta e nove reais e quarenta e sete centavos), nesta data (02/08/2018). Constam débitos de IPTU no valor de 
R$ 11.973,01, em Agosto de 2019.   
 
01  (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO  REPRESENTADO  PELO LOTE 14, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua 2-A; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 15; de outro lado, em 25,00 metros, com a 
Rua 16, para a qual faz esquina em linha curva; e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 1, encerrando a área de 
250,00 metros quadrados. Cadastro Municipal Nº 01.10.059.0205.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na 
Matrícula nº 39.052 do Cartório De Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.5 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Em Av.6 fora 
ADITADO o contrato objeto do R.5. Em Av.7 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.8 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em 
epígrafe, vislumbrando a DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.05 e aditamentos. Constam débitos 
de IPTU no valor de R$ 11.973,01, em Agosto de 2019. 
 
01  (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO  REPRESENTADO  PELO LOTE 15, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua 2-A; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 14; de outro lado em 25,00 metros, com o 
lote 16; e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 2, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. Cadastro 
Municipal Nº 01.10.059.0170.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 39.053 do Cartório De 
Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.5 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Em Av.6 fora 
ADITADO o contrato objeto do R.5. Em Av.7 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.8 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em 
epígrafe, vislumbrando a DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.05 e aditamentos. Constam débitos 
de IPTU no valor de R$ 11.973,01, em Agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 16 DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua 2-A; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 15; de outro lado em 25,00 metros, com o 
lote 17; e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 3, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. Cadastro 
Municipal Nº 01.10.059.0160.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 39.054 do Cartório De 
Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.5 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Em Av.6 fora 
ADITADO o contrato objeto do R.5. Em Av.7 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.8 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em 
epígrafe, vislumbrando a DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.05 e aditamentos. Constam débitos 
de IPTU no valor de R$ 12.387,87, em Agosto de 2019.  
 
LOCALIZAÇÃO: Avenida 5 de Novembro, 2.277, Vila Nastri, Itapetininga-SP (fls. 11.210).  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 39.049, o referido imóvel 
possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 01, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 39.050, o referido imóvel 
possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 02, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 39.051, o referido imóvel 
possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 03, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 39.052, o referido imóvel 
possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 14, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 39.053, o referido imóvel 
possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 15, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 39.054, o referido imóvel 
possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 16, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com Esclarecimentos do perito, as matrículas formam um total de 
1.500m².  
 



  
 

AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 1.602.000,00 (um milhão, seiscentos e dois mil reais), em 07 de agosto de 
2017. Atualizado através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
perfazendo a quantia atual de R$ 1.723.433,30 (um milhão, setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e trinta 
e três reais e trinta centavos), em dezembro de 2019. 
 
 

LOTE 2 – GALPÃO  
 

MATRÍCULAS CRI ITAPETININGA/SP Nº´S  21.694, 21.695, 17.813, 34.292, 34.293, 40.202, 21.696, 21.697, 
34.824, 34.825 E 34.826, formando um total de 3.689m² de terreno e o mesmo em construção 

E MATRÍCULAS 64.742 E 48.457 
formando um total de 3.038,54M² de terreno e o mesmo em construção 

 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE Nº 07, DA QUADRA 37 DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI, GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º Subdistrito, medindo e dividindo pela frente em 
10,00 metros, com a Rua sem denominação, de um lado, em 25,00 metros, com o lote 06; de outro lado em 25,00 
metros, com o lote 08; e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 20, encerrando a área de .250,00 metros quadrados. 
Cadastro Municipal Nº 01.10.059.0120.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 21.694 do Cartório 
De Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.4 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.5 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.6 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.7 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$ 2.955,19, em Agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE Nº 08, DA QUADRA 37 DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI, GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º Subdistrito, medindo e dividindo pela frente em 
10,00 metros, com a Rua sem denominação, de um lado, em 25,00 metros, com Benedito Damas de Almeida; de 
outro lado em 25,00 metros, com o lote 07; e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 21, encerrando a área de 250,00 
metros quadrados. Cadastro Municipal Nº 01.10.059.0120.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 
21.695 do Cartório De Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.4 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.5 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.6 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.7 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$ 2.955,19, em Agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 9 DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 5, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente em 
10,00 metros, com a Rua A, de um lado, em 26,00 metros, com a Gleba 6 de Santino Rosa, de outro lado em 26,00 
metros, com o lote 10; e, nos fundos, em 10,00 metros, com o lote 22, encerrando a área de 260,00 metros quadrados. 
Cadastro Municipal Nº 01.10.059.0320.001 (R.3), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 17.813 do Cartório 
De Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.7 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.8 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.9 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.10 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$ 1.540,05, em Agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 10, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 5, situado nesta cidade e 1ª subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua A; de um lado, em 26,00 metros, com o lote9; de outro lado, em 26,00 metros, com o lote 
11; e, nos fundos, em 10,00 metros, com o lote 23, encerrando a área de 260,00 metros quadrados. Cadastro 
Municipal Nº 01.10.059.0330.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 34.292 Do Cartório De 
Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 



  
 

ÔNUS: Em R.3 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do Banco do Brasil S.A. Em Av.4 consta 
DISTRIBUIÇÃO no Processo nº1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em 
Av.5 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126- 4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.6 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. Não 
consta histórico de débitos de IPTU perante a Prefeitura. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 11, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 5, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e divisando pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua A; de um lado, em 26,00 metros, com o lote 10; de outro lado, em 26,00 metros, com o lote 
12; e nos fundos, em 10,00 metros, com o lote 24, encerrando a área de 260,00 metros quadrados.  Cadastro Municipal 
Nº 01.10.059.0340.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 34.293 do Cartório De Registro De 
Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.3 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do Banco do Brasil S.A. Em Av.4 consta 
DISTRIBUIÇÃO no Processo nº1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em 
Av.5 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.6 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. Não 
consta histórico de débitos de IPTU perante a Prefeitura. 
 
01 (UM) PRÉDIO COM 860,00 METROS QUADRADOS DE ÁREA CONSTRUÍDA, ASSIM DESCRITA: 01 (UM) 
IMÓVEL: terreno representado pelos lotes 12, 13, 25 e 26, da quadra 37, do loteamento Vila Nastri – gleba 5, situado 
nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo, pela frente, em 26,00 metros, com a Rua A; do lado direito, de 
quem da frente olha para o imóvel, em 51,00 metros, com os lotes 11 e 24; de outro lado, em 51,00 metros, com a 
Rua 17, para a qual faz esquina, em linha curva; e, aos fundos, em 20,00 metros, com a Rua 2, encerrando a área de 
1.159,00 metros quadrados. Em Av.1 consta que fora construído um prédio com 860,00 metros quadrados de área 
construída, com as seguintes dependências: 1 barracão para depósito, 1 sala oficina, 1 banheiro, 3 WC, 1 cozinha, 1 
escritório, 1 sala de vendas, e 1 estacionamento, e que recebeu o nº 1.386, no emplacamento da Rua A. Em Av.2 
consta que a Rua A recebeu a denominação de Rua Nelson Suardi. CADASTRO MUNICIPAL Nº 01.10.059.0170.001, 
conforme assim melhor descrito na matrícula nº 40.202 do Cartório De Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em Av.1 consta que fora construído um prédio com 860,00 metros quadrados de área construída, com as 
seguintes dependências: 1 barracão para depósito, 1 sala oficina, 1 banheiro, 3 WC, 1 cozinha, 1 escritório, 1 sala de 
vendas, e 1 estacionamento, e que recebeu o nº 1.386, no emplacamento da Rua A. Em Av.2 consta que a Rua A 
recebeu a denominação de Rua Nelson Suardi. Em R.4 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor 
do Banco do Brasil S.A. Em Av.5 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.6 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 
na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.7 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo em epígrafe. Constam débitos de IPTU no valor de R$ 11.973,01 em agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL: TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE Nº 20, DA QUADRA 37 DO LOTEAMENTO VILA 
NASTRI, GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º Subdistrito, medindo e dividindo pela frente em 10,00 metros, com a 
Rua 2 A, de um lado, em 25,00 metros, com o lote 21; de outro lado em 25,00 metros, com o lote 19; e nos fundos em 
10,00 metros, com o lote 07, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. CADASTRO MUNICIPAL Nº 
01.10.059.0120.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 21.696 do Cartório De Registro De Imóveis 
De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.4 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.5 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.6 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.7 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$ 2.955,19 em agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE Nº 21, DA QUADRA 37 DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI, GLEBA 6, situado nesta cidade e 1º Subdistrito, medindo e dividindo pela frente em 
10,00 metros, com a Rua 2 A, de um lado, em 25,00 metros, com Benedito Damas de Almeida; de outro lado em 25,00 
metros, com o lote 20; e nos fundos em 10,00 metros, com o lote 08, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. 
CADASTRO MUNICIPAL Nº 01.10.059.0120.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 21.697 do 
Cartório De Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 



  
 

ÔNUS: Em R.4 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.5 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.6 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.7 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$ 2.955,19 em agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL: TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 22, DA QUADRA 37, DO LOTEAMENTO VILA 
NASTRI – GLEBA 5, situado nesta cidade 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 10,00 metros, com a 
Rua 2ª; de um lado, em 25,00 metros, com Santino Rosa; de outro lado, em 25,00 metros, com o lote 23; e nos fundos, 
em 10,00 metros, com o lote 9, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. CADASTRO MUNICIPAL Nº 
01.10.059.0100.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 34.824 do Cartório De Registro De Imóveis 
De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.4 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.5 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.6 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.7 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. 
Constam débitos de IPTU no valor de R$ 1.055,83 em agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 23, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 5, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua 2ª; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 22; de outro lado, em 25,00 metros, com o lote 
24; e nos fundos, em 10,00 metros, com o lote 10, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. Cadastro Municipal 
Nº 01.10.059.0090.001 (R.2), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 34.825 do Cartório De Registro De 
Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.4 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.5 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.6 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.7 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. Não 
consta histórico de débitos de IPTU perante a Prefeitura. 
 
01 (UM) IMÓVEL COMPOSTO POR TERRENO REPRESENTADO PELO LOTE 24, DA QUADRA 37, DO 
LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 5, situado nesta cidade e 1º subdistrito, medindo e dividindo pela frente, em 
10,00 metros, com a Rua 2A; de um lado, em 25,00 metros, com o lote 23; de outro lado, em 25,00 metros, com o lote 
25; e nos fundos, em 10,00 metros, com o lote 11, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. CADASTRO 
MUNICIPAL Nº 01.10.059.0080.001 (R.02), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 34.826 do Cartório De 
Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.3 consta HIPOTECA de 1º grau e sem concorrência, em favor do BANCO DO BRASIL S.A. Em Av.4 
consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.5 consta PENHORA no Processo nº 269.01.2010.024126-4/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.6 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe. Não 
consta histórico de débitos de IPTU perante a Prefeitura. 
 
LOCALIZAÇÃO: Avenida 5 de Novembro, 2.277, Vila Nastri, Itapetininga-SP (fls. 11.210).  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 21.694, o referido imóvel 
possui área de 250m2, de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 07, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 21.695, o referido imóvel 
possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 08, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 17.813, o referido imóvel 
possui área de 260m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 09, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 34.292, o referido imóvel 
possui área de 260m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 10, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula nº 34.293, o referido imóvel 
possui área de 260m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 11, da quadra 37, 
do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação de matrícula nº 40.202, o referido imóvel 
possui área de 1.159m², de formato irregular e plano, com frente de 26 metros, formado pelos lotes 12, 13, 25 e 26, 



  
 

da quadra 37, do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação de matrícula nº 21.696, o 
referido imóvel possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 20, 
da quadra 37, do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação de matrícula nº 21.697, o 
referido imóvel possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 21, 
da quadra 37, do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação da matrícula 34.824, o 
referido imóvel possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 22, 
da quadra 37, do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação de matrícula nº 34.825, o 
referido imóvel possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 23, 
da quadra 37, do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação de matrícula nº 34.826, o 
referido imóvel possui área de 250m², de formato retangular e plano, com frente de 10 metros, formado pelo lote 24, 
da quadra 37, do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com Esclarecimentos do Perito em fls. 11.278, as 
matrículas 21.694, 21.695, 17.813, 34.292, 34.293, 40.202, 21.696, 21.697, 34.824, 34.825 e 34.826, formam um total 
de 3.689m² de terreno e o mesmo em construção.  
 
01 (UM) IMÓVEL: O TERRENO SITUADO NESTA CIDADE E 1º SUBDISTRITO, REPRESENTADO POR PARTE 
DA RUA DEZESSETE, COMPREENDIDO ENTRE AS RUAS A E 2-A, DO LOTEAMENTO VILA NASTRI – GLEBA 
5, dentro das seguintes divisas e confrontações: começa no ponto M1, com coordenadas planas locais arbitrárias 
Norte (Y) de 974.951 e Este (X) de 1.004.595 de onde segue em direção ao ponto M2, no azimute 26º08’23’’, em uma 
distância de trinta e dois (32) metros e vinte e dois (22) centímetros, confrontando com a Rua A, através de rumo de 
divisa, em curva horizontal, segue em direção ao ponto M3, com os seguintes dados AC= 89º53’24’’ Raio= nove (9) 
metros Tang= oito (8) metros e noventa e oito (98) centímetros, Des= catorze (14) metros e onze (11) centímetros, 
através de rumo de divisa, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto M4, no azimute 116º58’23’’, em uma 
distância de quarenta e três (43) metros e cinquenta e um (51) centímetros, através de rumo de divisa, em curva 
horizontal, segue em direção ao ponto M5, com os seguintes dados AC= 86º46’27’’ Raio= nove (9) metros, Tang= oito 
(8) metros e cinquenta (50) centímetros, Des= treze (13) metros e sessenta e três (63) centímetros, confrontando do 
ponto M2 ao ponto M5, confrontando com os lotes 1 a 6 da Quadra 38, do loteamento Vila Nastri, através de rumo de 
divisa, defletindo à direita, segue em direção ao ponto M6, no azimute 210º12’17’’, em uma distância de oito (8) metros 
e cinquenta (50) centímetros, defletindo à direita, segue em direção ao ponto M7, no azimute 231º47’21’’ em uma 
distância de vinte e cinco (25) metros e vinte e seis (26) centímetros, confrontando do ponto M5 ao M7, com a Rua 
2A, através de rumo de divisa, em curva horizontal, segue em direção ao ponto M8, com os seguintes dados AC= 
89º13’28’’, Raio= nova (9) metros, Tang= oito (8) metros e oitenta e sete (87) centímetros, Des= catorze (14) metros 
e um (1) centímetro, defletindo à esquerda, segue em direção ao ponto M9, no azimute 296º58’21’’, em uma distância 
de trinta e um (31) metros e noventa e quatro (94) centímetros através de rumo de divisa, em curva horizontal, segue 
em direção ao ponto M1, com os seguintes dados: AC= 91º05’57’’, Raio = nove (9) metros, Tang= nove (9) metros e 
dezessete (17) centímetros, Des= catorze (14) metros e trinta (30) centímetros, confrontando do ponto M7 ao ponto 
M1, com os lotes 26 e 13 da quadra 37, do loteamento Vila Nastri, através de rumo de divisa, fechando assim uma 
área de oitocentos e noventa e quatro (894) metros quadrados e cinquenta e quatro (54) centímetros. CADASTRO 
MUNICIPAL Nº 01.10.059.0230.001 (R.3), conforme assim melhor descrito na Matrícula Nº 64.742 do Cartório De 
Registro De Imóveis De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.1 fora atribuído do imóvel destinado a parte da Rua 17, à Prefeitura Municipal de Itapetininga. Em Av.2 
consta que o imóvel foi desafetado de bens de uso comum, passando a integrar os bens dominiais do município. Em 
R.3 consta que o imóvel fora permutado, com os lotes 21, 22, 23, 24 e 25, da quadra 14, da Vila Carolina, matriculados 
sob ns. 64.211, 64.212, 64.213, 64.214, e 64.215, com Sul Americana de Cadernos Indústria e Comércio Ltda. Em 
R.6 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Em Av.7 fora ADITADO o 
contrato objeto do R.6. Em Av.8 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da Comarca de 
Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.9 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em epígrafe, 
vislumbrando a DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.06 e aditamentos. De acordo com informações 
obtidas através do setor de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Itapetininga, após a área da antiga rua ter sido 
transferida da prefeitura para particulares, para fins de IPTU, a área foi incorporada nas duas quadras confrontantes, 
então parte ficou lançada na inscrição 01.10.053.0332.001, junto com os lotes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da quadra 38, e o 
restante ficou lançada na inscrição 01.10.059.0060.001, junto com os lotes 10, 11, 12, 13, 25 e 26 da quadra 37. 
Assim, sobre a inscrição nº 01.10.059.0060.001, constam R$ 8.112,28 de IPTU em aberto, o restante, recai sobre o 
bem/inscrição imobiliária seguinte. 
 
01 (UM) PRÉDIO COMERCIAL COM SEISCENTOS E VINTE E CINCO (625) METROS QUADRADOS, QUE 
RECEBEU O N. 2.189, NO EMPLACAMENTO DA RUA NELSON SUARDI, assim descrito: terreno situado nesta 
cidade e 1º subdistrito, representado pelos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 20, da quadra 38, da Vila Nastri – Gleba 5, medindo 
e dividindo pela frente em trinta e cinco (35,00) metros, com a Rua A, paralela a Avenida Cinco de Novembro; do lado 



  
 

direito de quem da frente olha para o imóvel, em sessenta e um (61) metros, divide com a Rua Dezessete, para a qual 
faz esquina em linha curva; de outro lado em sessenta e três (63) metros, com os lotes 8 e 21; e, nos fundos, em trinta 
e cinco (35) metros, divide com a Rua 2-A, sendo que na confluência com a Rua Dezessete a linha é curva, encerrando 
a área de dois mil cento e quarenta e quatro (2.144) metros quadrados. Em Av.1 consta que fora construído um prédio 
comercial com seiscentos e vinte e cinco (625) metros quadrados, que recebeu o n. 2.189, no emplacamento da Rua 
A. Em Av.2 que a Rua 2-A, recebeu a denominação da Rua Nelson Suardi. CADASTRO MUNICIPAL Nº 
01.10.053.0332.001 (R.3), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 48.457 do Cartório De Registro De Imóveis 
De Itapetininga – SP.  
 
ÔNUS: Em R.7 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. Em Av.8 fora 
ADITADO o contrato objeto do R.7. Em Av.9 consta DISTRIBUIÇÃO no Processo nº 1958/07 na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.10 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo em 
epígrafe, vislumbrando a DESCONSIDERAÇÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA de R.07 e aditamentos. Constam débitos 
de IPTU, no valor de R$ 8.879,40, em agosto de 2019.  
 
LOCALIZAÇÃO: Avenida 5 de Novembro, 2.277, Vila Nastri, Itapetininga-SP (fls. 11.210).  
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: De acordo com laudo de avaliação de matrícula nº 48.457, o referido imóvel 
possui área de 2.144m², de formato irregular e plano, com frente de 35 metros, formado pelos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07 e 20, da quadra 38, do loteamento denominado Vila Nastri. De acordo com laudo de avaliação de matrícula nº 
64.742, o referido imóvel possui área de 894,54m², de formato irregular e plano, com frente de 32,22 metros, formado 
por parte da Rua Dezessete, compreendido entre a Avenida 5 de Novembro e Rua Nelson Suardi, no loteamento 
denominado Vila Nastri. De acordo com Esclarecimento do Perito de fls. 11.279, as matrículas 64.742 e48.457 formam 
um total de 3.038,54m² de terreno e o mesmo em construção.  
 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 7.189.000,00 (sete milhões, cento e oitenta e nove mil reais), em 07 de agosto 
de 2017. Atualizado através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 
perfazendo a quantia atual de R$ 7.733.933,84 (sete milhões, setecentos e trinta e três mil, novecentos e trinta 
e três reais e oitenta e quatro centavos), em dezembro de 2019. 

 

LOTE 3 - IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.007,51M² 

MATRÍCULAS 5.948 e 37.510 CRI ITAPETININGA/SP 

 
01 (UM) IMÓVEL: UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE E 1º SUBDISTRITO, COM FRENTE PARA A RUA 
LEÔNCIO PINHEIRO, com os seguintes característicos: pela frente, em 15,20m, com a citada Rua Leôncio Pinheiro; 
de um lado com Dr. José Carlos Ayres Pinerol I, sucessor de herdeiros de Lidolfo de Moraes Rosa, em 40,90m, até 
chegar na divisa com José Lembo, sucessor de João Carlos de Oliveira, em 1,70m; faz canto, segue por muro em 
6m, até chegar na divisa de Sebastião de Souza Alves, sucessor de João Carlos de Oliveira; daí segue por muro em 
6,45m, com o mesmo Sebastião de Souza Alves, até chegar na divisa de Tereza Maria do Carmo Araújo, daí segue 
em 2,75m, dividindo com Tereza Maria do Carmo Araújo; daí faz canto à esquerda e segue em 42,40m, dividindo com 
a mesma Tereza Maria do Carmo Araújo, até chegar no ponto de partida. Cadastro Municipal Nº 01.11.006.0196.001 
(Av.5), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 5.948 do Cartório De Registro De Imóveis De Itapetininga–SP.  
 
ÔNUS: Em R.7 consta DOAÇÃO em favor de SUSANA DENISE ARAGON MARTINEZ, casada no regime da 
comunhão parcial de bens com, SAMUEL DOS SANTOS FENERICH. Em Av.8 consta CLÁUSULAS DE 
INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE em razão da doação de R.7. Em Av.9 consta BLOQUEIO 
JUDIICAL no Processo nº 38/08 na 4ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga-SP. Em R.10 consta distribuição no 
Processo nº 269.01.2011.005928-7/000000-000 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. 
Em Av.11 consta AÇÃO PAULIANA no Processo nº 269.01.2007.020731-5/000000-000 na 4ª Vara Cível da Comarca 
de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.12 consta CANCELAMENTO da doação R.7. Em Av.15 consta 
PENHORA no Processo nº 1032522- 06.2013.8.26.0100 na 31ª Vara Cível de São Paulo-SP. Constam débitos de 
IPTU, no valor de R$ 1.564,58, em agosto de 2019. 
 
01 (UM) IMÓVEL: PRÉDIO N. 373 DA RUA DR. LEONCIO PINHEIRO, nesta cidade e 1º subdistrito, constituído de 
casa residencial e respectivo terreno que mede 27,00 metros de frente para a citada rua; 37,50 metros do lado direito 
de quem da frente olha para o imóvel, com uma rua Particular: 37,50 metros do lado oposto, confrontando com Alfredo 
Ferreira; e 27,00 metros na linha dos fundos, com Rosa Kopsck, perfazendo a área de 1.012,50 metros quadrados. 



  
 

Cadastro Municipal Nº 01.11.006.0179.001 (Av.3), conforme assim melhor descrito na matrícula nº 37.510 do Cartório 
De Registro De Imóveis De Itapetininga–SP.  
 
ÔNUS: Em R.4 consta DOAÇÃO em favor de SUSANA DENISE ARAGON MARTINEZ, casada no regime da 
comunhão parcial de bens com, SAMUEL DOS SANTOS FENERICH. Em Av.5 consta cláusulas de 
incomunicabilidade e impenhorabilidade em razão de doação de R.4. Em Av.6 consta BLOQUEIO JUDICIAL no 
Processo nº 38/08 na 4ª Vara Cível da Comarca Itapetininga do Estado de São Paulo. Em R.7 consta DISTRIBUIÇÃO 
no Processo nº 269.01.2011.005928-7/000000- 000 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São 
Paulo. Em Av.8 consta AÇÃO PAULIANA no Processo nº 269.01.2007.020731-5/000000-000 na 4ª Vara Cível da 
Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo. Em Av.9 consta CANCELAMENTO da doação R.4. Em Av.12 
consta PENHORA no Processo nº 0005469- 21.2008 na 3ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São 
Paulo. Em Av.13 consta PENHORA no Processo nº 1032522-06.2013.8.26.0100 na 31ª Vara Cível de São Paulo-SP. 
Constam débitos de IPTU, no valor de R$ 18.434,86, em agosto de 2019. 
 
LOCALIZAÇÃO: Rua Leôncio Pinheiro, 373, Vila Rosa, Itapetininga – SP 
 
CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Consta no laudo de avaliação das matrículas 5.948 e 37.510 de fls. 11.187, 
que o referido imóvel possui área construída de 1.007,51m². Piso inferior: 4 suítes, sendo 3 com closet, salas de jantar, 
TV, estar e lareira, 2 lavabos, banheiro de empregada, depósito, despensa, copa, cozinha, lavandeira, salão de festas 
com 2 banheiros, lavabo e churrasqueira, 2 depósitos, canil, casa de máquinas, garagem, playground e piscinas 
infantil e adulta. Piso superior: suíte com closet, lavabo, sala de tv, home office, atelier e varanda coberta. Construída 
em alvenaria, esquadrias de madeira e coberta com telhas de concreto. É uma obra inacabada, sem vidros nas 
esquadrias, pisos ou louças, com o madeiramento em estado de conservação precário e invadido por pombos.  
 
AVALIAÇÃO TOTAL DOS BENS: R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), em 07 de agosto de 2017. 
Atualizado através do índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo a 
quantia atual de R$ 2.044.022,02 (dois milhões, quarenta e quatro mil, vinte e dois reais e dois centavos), em 
dezembro de 2019. 
 
VALOR CORRESPONDENTE A MEAÇÃO (50%):  R$ 1.022.011,01 (um milhão vinte e dois mil onze reais e um 
centavo).  
 
60% sobre avaliação de R$ 1.022.011,01, correspondente a parte de 50% do bem disponível – R$ 613.206,60 
(seiscentos e treze mil, duzentos e seis reais e sessenta centavos). 
 
VALOR DA 2ª HASTA: Meação (50%) R$ 1.022.011,01 + 50% do bem disponível (c/deságio de 60%) R$ 
613.206,60 = R$ 1.635.217,61 (um milhão, seiscentos e trinta e mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e 
cinco centavos).  
 
QUADRO RESUMO:  

 

 

Avaliação em 07 de 
agosto de 2017 

Avaliação atualizada 
em                   

dezembro de 2019 1ª Hasta 

 
2ª Hasta 

LOTE 01 R$ 1.602.000,00 R$ 1.723.433,30 R$ 1.034.059,98 R$ 861.716,65 

LOTE 02 R$ 7.189.000,00 R$ 7.733.933,84 R$ 4.640.360,30  R$ 3.866.966,92 

LOTE 03 R$ 1.900.000,00 R$ 2.044.022,02 R$ 1.635.217,61   R$ 1.022.011,01 

 R$ 10.691.000,00 R$ 11.501.389,16 R$ 7.309.637,89 R$ 5.750.694,58 

 

 

Os bens descritos neste edital serão vendidos em caráter ad corpus e no estado em que se encontram e livres de 

quaisquer ônus. (sejam débitos de água, luz, gás, taxas, multas, Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e Imposto 

Territorial Rural – ITR – art. 60, parágrafo único da Lei 11.101/2005 e art. 130 do CTN), e não haverá sucessão do 

arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza propter rem os quais serão de responsabilidade da 

falida. (§ 1º do art. 141, da Lei n. 11.101/2005). Eventual regularização e retificação de área do(s) imóvel(eis) será(ão) 



  
 

de responsabilidade do arrematante. As despesas com a transferência do domínio/propriedade (ITBI/ registro no RGI), 

Imposto Territorial Rural/Urbano ou outros impostos, taxas e demais encargos incidentes sobre o imóvel com fato 

gerador a partir da data da arrematação, serão de exclusiva responsabilidade do arrematante.  

 

Impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 

violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem constitui crime (art. 358, do Código de Penal); suscitar 

vício infundado com o objetivo de ensejar a desistência da arrematação é considerado ato atentatório à dignidade da 

Justiça (art. 903, § 6º, do CPC), passível, em qualquer um dos casos, das penalidades previstas em lei, sem prejuízo 

da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado dos 

bens. 

 

CIENTIFICAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO EDITAL: A publicação do presente edital supre a exigência contida no 

parágrafo único do art. 889 do CPC, sendo o mesmo, por extrato, afixado e publicado na forma da lei, nos termos do 

§ 1º do art. 142 da Lei 11.101/2005. Outrossim, a minuta de edital está publicada no portal eletrônico www.leje.com.br, 

conforme previsto no Art. 887, § 2°, do CPC. 

 

DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS – Pessoalmente perante a vara onde tramita a presente ação, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo, site www.leilaojudicialeletronico.com.br e leiloeiro oficial, através do e-mail: 

contato@leje.com.br. 

 

 

 

Itapetininga/SP, 15 de janeiro de 2020. 

 

 

DR. APARECIDO CESAR MACHADO 

Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga do Estado de São Paulo 

http://www.leje.com.br/
http://www.leilaojudicialeletronico.com.br/
mailto:contato@leje.com.br

