
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE BARUERI 
1ª VARA CÍVEL - FORO DE BARUERI 
Rua Desembargador Celso Luiz Limongi nº 84, Jardim Tupanci, Barueri-SP – CEP 06414-140 
Telefone: (011) 4635-5249/5245 - E-mail: barueri1cv@tjsp.jus.br 

 

 

O Doutor BRUNO PAES STRAFORINI, Exmo. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri do Estado de São 

Paulo, faz saber a todos quanto este edital virem ou dele conhecimento tiver e possa interessar, que será realizado o 

LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO, transmitido pelo site: www.leje.com.br, para venda dos bens abaixo descritos. A 

alienação será regida pelas regras do Código de Processo Civil, e demais normas aplicáveis. A condução de pregão ficara 

a cargo do Leiloeiro Oficial DENYS PYERRE DE OLIVEIRA, os interessados poderão tirar suas dúvidas no escritório do 

mesmo, 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. A empresa gestora dispõe de auditório próprio para recepcionar licitantes 

que desejarem participar do leilão de forma presencial.  

 

Processo n.:    0012851-03.2019.8.26.006 – Nº de Ordem – Assunto 2018/002449 – Cumprimento de Sentença de  

                                  Obrigação de Prestar Alimentos 

 

Exequente: EVANETE DOS SANTOS LOPES, CPF/MF 052.429.968-46 e cônjuge, se casada for; 

 

Executado: EUGÊNIO PACELI LOPES, CPF/MF 035.004.218-73 e cônjuge, se casado for; 

 

Interessados: INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO AGRÁRIA, CNPJ nº 46.377.222/0001-29, na 

pessoa de seu representante legal, CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, CNPJ Nº  46.634.044/0001-74; PREFEITURA DE SOROCABA, CNPJ Nº  46.634.044/0001-

74, PREFITURA DE PORTO FELIZ , CNPJ nº  46.634.481/0001-98; SECRETARIA DA RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL, CNPJ/MF 00.394.460/0058-87, na pessoa de seu representante legal; 

 

Advogados: MAICEL ANESIO TITTO – OAB/SP 89.798 e UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR – OAB/SP 

160.493.   

 

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

 

DATA:  Os leilões ocorrerão em data única, prevista para o dia 8 de julho de 2020: 

 

1º LEILÃO: Às 9:40h – VALOR DE AVALIAÇÃO ATUALIZADO: R$ 18.649.325,00 (dezoito milhões seiscentos e 

quarenta e nove mil trezentos e vinte e cinco reais), em abril de 2018.  (poderá ser atualizada à época da realização do 

leilão). 

2º LEILÃO: Às 10:40h – LANCE INICIAL A PARTIR DE 50% DA AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 9.324.662,50 (nove 

milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).  

 
 
DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS):  

 

IMÓVEL LOCALIZADO AS MARGENS DA RODOVIA EMERENCIANO PRESTES DE BARROS (SP – 97), KM 9 + 258 

METROS, COM + OU – 850,00 METROS DE FRENTE PARA A REFERIDA RODOVIA, ÁREA ESTA LOCALIZADA NO 

MACROZONEAMENTO DA CIDADE DE SOROCABA – SP COMPOSTO PELAS MATRÍCULAS:  

 

 

I: 1 (UM) TERRENO SITUADO NO BAIRRO DO INDAIATUBA, COM A ÁREA SUPERFICIAL DE OITENTA E CINCO MIL 

METROS QUADRADOS (85.000,00 M².), em sua forma de um polígono irregular, tendo as medidas e confrontações 

seguintes:- ao norte com a gleba no 3, de propriedade de Umberto Mason, sucessor de Benedita Rosa de Almeida, na 

distância de 243,00 metros; ao sul, com o remanescente da propriedade de Felisbino Rosa de Almeida, na distância de 

http://www.leje.com.br/
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=1W00194AK0000&processo.foro=68&processo.numero=0012851-03.2019.8.26.0068&uuidCaptcha=sajcaptcha_22610bf4c4604db296b6cab7a15af2e5


  
 
157,00 metros; a leste cosas glebas nº. 4, de propriedade de Raul Negrão Fleury, e 5, de propriedade de Escolastica Rosa 

Travaioli, na distância de 430,00 metros; a oeste com a gleba a 2 de propriedade de Francisco Rosa e com o 

remanescente da propriedade de Felisbino Rosa de Almeida, na distância de 422,00 metros: imóvel esse desmembrado da 

gleba nº 1 (um) da planta de divisão. Cadastrado no INCRA sob no 632.120.007.137-1.  Conforme melhor descrito na 

matrícula de nº 166 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP.  

 

LOCALIZAÇÃO: Sítio Duas Águias – Estrada José Leme, Sorocaba/SP.  

 

II: 1 (UM)  TERRENO RURAL SITO NO BAIRRO DE INDAIATUBA, COM ÁREA DE 46.601,394 METROS QUADRADOS 

OU 4.66,01,39,4 HAS., denominado “Sítio Primavera”, destacado da gleba nº 6, confrontando: na frente com a Estrada de 

Rodagem Sorocaba a Porto Feliz, no seu lado direito, km. 16 pelo lado direito com a propriedade de Florinda Rosa 

Monteiro, sucessora de Benedito Monteiro Santos, por córrego e banhado; pelo lado esquerdo com propriedade de 

Umberto Mason e pelos fundos, com propriedade de Sidney Rosa Martins e s/m. Aparecida Lazara Monteiro Martins. 

Cadastrado no INCRA sob. Nº 632.120.016.284-9. Conforme melhor descrito na matrícula de nº 45.139 do 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP.  

 

LOCALIZAÇÃO: Rodovia Sorocaba, a Porto Feliz Km 16, Sorocaba/SP.   

 

III: 1 (UM) TERRENO RURAL, SITUADO NO BAIRRO DO INDAIATUBA, DENOMINADO “SÍTIO MODELO”, COM A 

ÁREA DE 89.235,60 METROS, OU 8,92,35,60 HAS, consistente de parte da gleba nº 6, tendo as seguintes características: 

Na frente partindo do lado direito no sentido anti-horário, segue em reta daí deflete á esquerda, e depois deflete á direita, 

até encontrar a propriedade de Umberto Mason e sua esposa Marisa Antonio Mason, confrontando nessas linhas com 

propriedade remanescente de Sidney Rosa Martins e sua mulher; pelo lado direito com propriedade de Sidney Rosa 

Martins e s/m., pelo lado esquerdo com propriedade de Umberto Mason e sua mulher, que faz frente para Estrada de 

Rodagem Sorocaba à Porto Feliz, no seu lado direito, no quilometro 16, e nos fundos, com a gleba nº 5, de Antenor 

Travaioli, sucessor de Escolastica Rosa,onde mede 146,059 metros, e com a gleba nº 1 de propriedade de Felisbino Rosa 

de Almeida, por cerca de arame. Com área total de 49,8 has, fração mínima de parcelamento de 2,0; módulo fiscal de 12,0; 

e nº de módulos fiscais de 3,60. Cadastrado no INCRA sob. Nº 632.120.0016.470-1. Conforme melhor descrito na 

matrícula de nº 68.280 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP.  

 

LOCALIZAÇÃO: Estrada de Rodagem de Sorocaba a Porto Feliz, Sítio Modelo, Sorocaba/SP.  

 

IV: 1 (UM)  TERRENO RURAL, DENOMINADO “SITIO MODELO”, SITUADO NA RODOVIA EMERENCIANO PRESTES 

DE BARROS, SP 97, KM 9+258,48 METROS com as seguintes medidas e confrontações: Inicia no marco denominado 

„M1, situado no Km 9+258,48 metros da Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, lado direito da referida rodovia, local 

onde confronta com a propriedade de “Eugenio Paceli Lopes” e com a própria Rodovia Emerenciano Prestes de Barros; 

desse marco, segue confrontando com propriedade de Eugenio Paceli Lopes, nos seguintes azimutes e distancias: 

58º33‟15” e 152,73 metros até o Marco „MC‟; 61º08‟01” e 41,41 metros até o marco „MB‟; 57º50‟58” e 52,11 metros até o 

marco „MA‟ e 47º12‟32” e 49,97 metros até o marco „M12”, onde existe um lago, desse marco deflete à direita, corta o lago 

e segue confrontando com propriedade de Eugenio Paceli Lopes, no azimute de 114º09‟28” e a distancia de 400,84 metros 

até o marco „M13‟; desse marco, deflete à esquerda e ainda confrontando com propriedade de Eugenio Paceli Lopes, 

segue no azimute de 41º24‟28” e a distancia de 132,56 metros até o marco „M14‟; desse marco, deflete à direita e ainda 

confrontando com propriedade de Eugenio Paceli Lopes, segue no azimute de 133º14‟23” e a distancia de 111,17 metros 

até o marco „M15‟ e no azimute de 133º52‟35” e a distancia de 119,10 metros até o marco „M16‟; desse marco, deflete à 

direita e segue confrontando com propriedade de Ernesto Travaioli Neto, no azimute de 221º15‟10” e a distancia de 24,73 

metros até o marco „M16A‟, situado no eixo de um córrego; no mesmo rumo anterior segue 177,81 metros, até o marco 

„M16B‟, cravado no eixo de outro córrego; ainda no mesmo azimute anterior segue 252,53 metros, até encontrar o marco 

„M17‟; desse marco, deflete à direita e segue confrontando com a Rodovia Emerenciano Prestes de Barros, no azimute de 

305º32‟36” e a distancia de 118,63 metros até o marco „M18‟, no azimute de 305º32‟35” e a distancia de 113,78 metros 

até o marco „M19‟ e no azimute de 305º31‟38” e a distancia de 464,09 metros até o marco „M1‟, local de inicio e término 

das referidas medidas e confrontações, onde fecha o perímetro e encerra a área de 239.143,76 metros quadrados. Ao 



  
 
longo dos córregos existe uma APP (Área de Preservação Permanente) de 30,00 metros de largura. CADASTROS: INCRA 

sob os números – 62.120.016.284-9, com área total de 17,6000 há, módulo rural (há) 40,0000, nº módulos rurais 0,35, 

módulo fiscal (há) 12,0000, nº módulos fiscais 1,4600, FMP (há) 2,0000, área registrada 4,6000 há, posse a justo título 

13,0000 há, localização: Rodovia Sorocaba à Porto Feliz, km 16, Sorocaba – SP, com denominação “Sitio das Magnólias” 

632.120.016.535-0, com área total de 5,4000 há, modulo fiscal (há) 12,0000, nº módulos fiscais 0,4500, FMP (há) 2,0000, 

área registrada 5,4000 há, localização: Bairro do Indaiatuba, Sorocaba – SP, com a denominação de Recanto do Sol 2; e 

000.043.149.438-8, com a área total de 5,4000 há; modulo fiscal (há) 12,0000, nº módulos fiscais 0,4500, FMP (há) 2,0000, 

área registrada 5,4000 há, localização; Bairro do Indaiatuba, Sorocaba – SP, com a denominação de Recanto do Sol 1 – 

(em maiores porções), e inscrito na Receita Federal com o NIRF: 2.9.501-4. Conforme melhor descrito na matrícula de 

nº 180.832 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sorocaba/SP.   CAR – CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

(SISTEMA AMBIENTAL PAULISTA) Nº 35522050056398 

 

LOCALIZAÇÃO: Sitio Modelo, Rodovia Emerenciano Prestes De Barros, SP 97. 

 

DO FIEL DEPOSITÁRIO: EUGÊNIO PACELI LOPES, CPF/MF 035.004.218-73. 

 

CONSTA DO LAUDO DE AVALIAÇÃO: Benfeitorias existentes nas propriedades: 01 Barracão para guardar 

maquinário de aproximadamente 1.200 metros quadrados; 01 Barracão para oficina de 300 metros quadrados; 02 casas de 

caseiros; Pista para treinamento de animais; Piquetes todos cercados com tabuas de madeira; Redondel; 03 lagos; Baias 

para cavalo; Total aproximadamente de 3.000m² de construção. Imóvel localizado as margens da Rodovia Emerenciano 

Prestes de Barros (SP – 97), km 9 + 258 metros, com + ou – 850,00 metros de frente para a referida rodovia, área esta 

localizada no macrozoneamento da cidade de Sorocaba – SP, onde se permite ocupação urbana com pequenas restrições 

à ocupação de solo, ou seja, está dentro da área de expansão urbana do município de Sorocaba – SP. 

 

AVALIAÇÃO TOTAL (I + II + III + IV): R$ 18.649.325,00 (dezoito milhões seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e 

vinte e cinco reais), em abril de 2018.  

 

ÔNUS: Constam as PENHORAS dos bens referentes ao processo em epígrafe a fl. 195, que não foram averbadas nas 
matrículas. NA MATRÍCULA Nº 45.139 – CONSTA NA R2 instituição de servidão de passagem abrangida por parte do 
imóvel. Consta na matrícula 68.280 na AV1 uma servidão perpétua de passagem e trânsito.  
 
Não foi possível obter informações acerca de débitos dos imóveis rurais, no site do Sistema Nacional de Cadastro consta a 
seguinte mensagem ao incluir os dados "O CCIR não poderá ser emitido. Imóvel está inibido para Emissão do CCIR”. 
Eventuais edificações não constam averbadas nas matrículas dos imóveis, sendo ônus do arrematante a regularização 
perante o Oficial de Registro de Imóveis, Prefeitura Municipal e nos demais órgãos em que se fizer necessário.   
 
DOS DÉBITOS: R$ 199.238,98 (cento e noventa e nove mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos) em 
outubro de 2019 (fl. 01/04) 
 
Os bens serão vendidos no estado em que se encontram 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 

1.345 CC), 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, CC), ficando o arrematante livre de qualquer 

obrigação com esses credores (art. 908, CPC). Havendo pluralidade de credores (inclusive os garantidos por penhora) ou 

exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante à 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. 

 

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 competente, bem como a comissão do 

leiloeiro, no importe de 6% (seis por cento) sobre o valor da arrematação. O pagamento será feito através de boleto ou 



  
 
transferência bancária.  Em caso de cancelamento do leilão por questões alheias ao leiloeiro (Ex: pagamento(s) do(s) 

debito(s), acordo, remissão entre outros), será devido a comissão no percentual de 6% (seis por cento), sobre o valor 

transacionado a qual será suportada pelo(s) devedor(es)(s). 

 

DAS PROPOSTAS ANTECIPADAS: Os interessados em formalizar pagamento a vista ou parcelado, podem encaminhar 

suas propostas por escrito para o e-mail: proposta@leje.com.br. 

 

DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO:  Caso o credor/autor opte pela não adjudicação (art. 892, § 1º, CPC), participará das 

hastas públicas, na forma da lei em igualdade de condições, dispensando-se a exibição do preço, até o valor atualizado do 

débito da demanda processual, depositando o valor eventualmente excedente no mesmo prazo. 

 

DA FINALIZAÇÃO DA ARREMATAÇÃO: Após a confirmação do pagamento da comissão do leiloeiro, sinal ou quitação 

integral do(s) bem(ns) o auto de arrematação será assinado pelo juiz e pelo leiloeiro, ficando a arrematação será 

considerada irretratável, perfeita e acabada, para expedição da respectiva CARTA DE ARREMATAÇÃO em favor do 

vencedor. 

 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL: as partes, seus respectivos cônjuges, interessados, ficam cientificados(intimados) da 

alienação em curso, não podendo alegar desconhecimento uma vez que este edital está publicado no portal do LEILÃO 

JUDICIAL ELETRÔNICO, www.leje.com.br, conforme previsto no art. 887, § 2° e art. 889, I a VIII e parágrafo único, ambos 

do Código de Processo Civil. 

 

 

Barueri/SP, 12 de maio de 2020. 

 

 

 

DR. BRUNO PAES STRAFORINI  

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barueri/SP 

mailto:proposta@leje.com.br
http://www.leje.com.br/

