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EDITAL DE LEILÃO  
 
A Doutora MÁRI ÂNGELA PELEGRÍNI, Juíza Titular da Vara do Trabalho de Rancharia-SP, FAZ 

SABER a quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento que no 06 (seis) de agosto de 

2014, a partir das 13h, pelos meios presencial (no pátio do leiloeiro, localizado na rodovia Assis 

Chateaubriand, Km 460, lote 1, Condomínio Moravia, em frente ao Rancho Quarto de Milha, 

Presidente Prudente/SP) e eletrônico (coleta dos lanços conforme as regras divulgadas no 

endereço eletrônico http://www.arealeiloes.net), serão levados à hasta pública única os bens 

abaixo descritos, ficando encarregada de realizá-la a empresa ÁREA LEILÕES, denominada 

ÁREA DEPÓSITO E TRANSPORTES DE BENS LTDA., com sede social na cidade de São Paulo, 

na Av. Indianópolis, 2.895, fundos, CEP 04063-005, CNPJ 73.136.996/0013-74, sendo nomeados 

para tanto os Leiloeiros Oficiais, devidamente inscritos na JUCESP, Srs. Washington Luiz Pereira 

Vizeu, sob nº 414, e Maria da Luz Mendes da Silva, sob nº 825, bens esses penhorados na 

execução em andamento nos autos do processo 0022900-35.2008.5.15.0072, onde figura como 

exequente ANGELO COSTA MACHADO e como executados ALGODOEIRA PALMEIRENSE S.A. 

- APSA e ROBERTO FERNANDO DUARTE e aos quais outros autos se acham apensados, cujos 

números e nomes dos exequentes acham-se discriminados no quadro elaborado e juntado às fls. 

771/772 dos autos principais, acima identificado, sendo que a avaliação total dos bens é da 

quantia de R$ 2.813.600,00 (dois milhões oitocentos e treze mil seiscentos reais): 
 
1) Sede da Algodoeira Palmeirense S.A. 
 
Descrição oficial da Matrícula 3062: “Um terreno nesta cidade, na Vila Industrial, medindo, 

8.836,00 metros quadrados, com as seguintes divisas e confrontações:- ‘Inicia-se no marco nº 19, 

situado no fundo da APSA, junto a estrada boiadeira RHR-448; desse ponto acompanhando o 

muro divisório com a referida firma, segue o rumo SW11º01´50” até o marco 2, numa extensão de 

115,77 metros; desse ponto deflete a direita acompanhando a rua Paraguai, segue rumo NW 

78º36´20” até alcançar a esquina desta rua Espanha, numa extensão de 71,00 metros. Desse 

ponto deflete novamente a direita, acompanhando, novamente a rua Espanha, rumo NE11º23´40” 

até alcançar a estrada Boadeira RHR 448, numa extensão de 172,61 metros. Desse ponto deflete 

novamente a direita, acompanhando a referida estrada, rumo SE 68º28´, até alcançar o ponto 

inicial de partida, numa extensão de 72,42 metros”. Obs. conforme constatado, o referido terreno 

encontra-se dentro do complexo industrial da APSA. Avaliado em R$ 100,00 (cem reais) o m², 

totalizando R$ 883.600,00 (oitocentos e oitenta e três mil e seiscentos reais). 
 
Descrição dos bens (extraída de auto lavrado pelo Oficial de Justiça): 
 

1.1) Benfeitorias: conforme croquis juntados 
 

1.1.a) Aproximadamente 3.800 m² (três mil e oitocentos metros quadrados) de barracão 

para armazenamento de farelo ensacado. Avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) o 

metro quadrado, totalizando R$ 1.140.000,00 (um milhão cento quarenta mil reais); 
 
1.1.b) Aproximadamente 400 m² de construção onde encontram-se instalados os setores 

de extração contínua e secadora. Avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) o 

metro quadrado, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 
 
1.1.c)  Parte  do  prédio,  onde  encontra-se  instalada  a  sala  de  óleo,  medindo  a  fração, 
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aproximadamente 400 m² de construção, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta 

reais) o metro quadrado, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
 
2) Fotos do local: (podem ser vistas nos autos);  
 
3) Rua Portugal  
 
Descrição oficial da Matrícula 6666: “Um terreno nesta cidade, situado à Rua Portugal, 

esquina com as Ruas Arinos e Oswaldo, correspondente as datas nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do 

quarteirão nº 2, da Vila Rancharia, com a área total de 3.600 (três mil e seiscentos) metros 

quadrados, com as seguintes metragens e confrontações:- pela frente medindo 60 (sessenta) 

metros, confronta-se com a citada Rua Portugal; por um lado medindo 60 (sessenta) metros, 

confronta-se com a Rua Arinos; por outro lado medindo 60 (sessenta) metros, confronta-se 

com a Rua Oswaldo; e finalmente pelos fundos medindo 60 (sessenta) metros, confronta-se 

com as datas nºs 9, 10, 11 e 12; contendo de benfeitoria, na data nº 2, Uma casa sob nºs 483 
e 497. Cadastro Municipal nºs 465.000 e 465.100.” Avaliado em R$ 100,00 (cem reais) o 
metro quadrado, totalizando R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) 
 
 

3.1) Benfeitorias: Em virtude do local encontrar-se fechado, a constatação foi efetuada do 

logradouro em frente ao imóvel. 
 
3.1.a) Uma residência de alvenaria, situada na Rua Portugal, nº 483, Vila Industrial, nesta 
cidade, coberta de telhas de barro, possuindo aproximadamente uns 90 m² de área 
coberta, aparentando bom estado de conservação, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos 
reais) o m², totalizando RS 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); 
 
3.1.b) Duas construções nos fundos, de alvenaria, coberta de telhas de amianto, medindo 
aproximadamente 30 m², cada uma, aparentando regular estado de conservação, 
avaliadas em R$ 300,00 (trezentos reais) o m², totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais) 
cada uma, total R$ 18.000,00 (dezoito mil reais); 
 
3.1.c) Um barracão de alvenaria, localizado na Rua Portugal, esquina com a Rua Arinos, medindo 

aproximadamente 290 m², coberto com telhas de barro, aparentando regular estado de conservação, 

avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais) o m², totalizando R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). 
 
4) Fotos do local: (pode ser vistas nos autos); 
 
Total da avaliação R$ 2.813.600,00 (dois milhões oitocentos e treze mil e seiscentos reais). 
 
Observação: Consta nos autos, em certidões das matrículas dos imóveis, a existência de 
ônus hipotecário em favor do Banco do Brasil S.A., bem como penhora do imóvel objeto da 
matrícula 6.666/Registro de Imóveis da Comarca de Rancharia-SP realizada pelo Juízo de 
Direito da Comarca de Rancharia-SP no processo 58/1999 – Execução Fiscal. 
 
Nos termos da lei e conforme despacho exarado nos autos, quem pretender arrematar ditos bens 

deverá comparecer no local, dia e hora mencionados, salvo se preferir utilizar a Internet por meio da 

ferramenta que porventura estiver disponível, observando nesta hipótese as regras divulgadas no 

endereço eletronico http://www.arealeiloes.net, ficando ciente de que o lance inicial a ser ofertado é 
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de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, sendo que, findos os lances e se outro maior não 

houver, estará automaticamente aceito e a venda, concretizada. Se o lance atingir valor inferior a 50% 

(cinquenta por cento), estará condicionado à liberação pelo juiz da execução. O leiloeiro designado 

fará contato imediato com o juiz responsável pela condução da respectiva execução, obtendo, se o 

caso e formalmente, o deferimento da arrematação pelo lance inferior a 50% (cinquenta por cento) do 

valor da avaliação, seguindo-se os demais atos próprios da expropriação. Ficam autorizados os 

leiloeiros nomeados, devidamente identificados, a efetuar visitações aos locais dos bens submetidos à 

hasta pública, acompanhados ou não de interessados na arrematação, podendo tirar fotografias e 

divulgá-las, independentemente do acompanhamento de Oficial de Justiça designado pela respectiva 

Vara. É vedado ao depositário criar embaraços à visitação dos bens sob sua guarda, sob pena de 

ofensa ao artigo 14, V, do CPC, ficando desde logo autorizado o uso de força policial, se necessário. O 

licitante vencedor, que não seja o credor nos autos, deverá depositar, à disposição do juízo, o valor 

total da arrematação, sendo no ato o sinal de 20% (vinte por cento) e no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas os 80% (oitenta por cento) restantes, perdendo o sinal dado caso não comprove o depósito 

complementar (CLT, artigo 888, parágrafos 2º e 4º). Além disso, deverá depositar em juízo a comissão 

de 5% (cinco por cento) sobre o valor da venda devida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso a 

arrematação seja concretizada por aceitação do lanço oferecido pelo meio eletrônico, sendo assim 

inviável a tomada de sinal em mãos no ato, o licitante vencedor fica obrigado à comprovação do 

depósito do valor integral no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do encerramento da hasta, sob pena 

de multa equivalente a 20% (vinte por cento) do lanço que fora ofertado e aceito, aplicando-se por 

analogia o disposto no supracitado artigo 888, parágrafos 2º e 4º, da CLT. A multa, revertida em favor 

da parte credora e da empresa leiloeira (5%), será executada em autos apartados, formados a partir de 

certidão em breve relatório expedida pela Secretaria. Por se tratar de imóveis, o pagamento da 

arrematação poderá ser parcelado, e nesse caso, observada a lei, o arrematante poderá submeter a 

proposta que tiver à apreciação do juiz, que, atento aos princípios da celeridade, economia e razoável 

duração do processo, bem como ao espírito que norteou a disciplina do artigo 690, § 1º, do Código de 

Processo Civil, examinando as propostas porventura apresentadas, concederá o parcelamento que 

entender mais adequado e facilitador da concretização da venda, com ou sem a exigência, em se 

tratando de imóveis, da parcela inicial e no ato de 30% (trinta por cento), a que alude o artigo 690, § 1º, 

do CPC, de maneira que satisfaça o credor – finalidade, aliás, precípua da execução – e também evite 

que futuras e reiteradas tentativas frustradas de alienação judicial só venham a onerar mais ainda os 

proprietários dos bens imóveis e executados, haja vista o acréscimo da dívida provocado pelas 

atualizações dos valores devidos. Mediante a comprovação da quitação do imposto de transmissão, 

nos termos do artigo 703, III, do Código de Processo Civil, expedir-se-á no momento oportuno a 

competente carta de arrematação, em se tratando de imóveis, com cláusula de hipoteca judiciária 

sobre os bens arrematados. A parte credora também poderá arrematar os bens, em igualdade de 

condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, sem exibir o preço, exceto se este 

exceder o seu crédito (artigo 690, §§ 1º e 2º, do CPC, combinado com o artigo 769 da CLT). Nos 

termos do artigo 888, § 1º, da CLT, terá ainda a parte credora preferência para a adjudicação. 

Havendo licitante, o pedido de adjudicação deverá ser formulado durante a hasta (e não depois), 

igualando-se ao maior lance, o que possibilitará ao interessado, em benefício da execução e no 

interesse da parte devedora, majorar a oferta, até que prevaleça a arrematação ou a adjudicação. Em 

caso de adjudicação, durante o leilão, e/ou arrematação pela parte credora, a comissão será paga, nos 

próprios autos, pela parte devedora. Quando o leilão, não obstante realizado, tiver suspensos os seus 

efeitos, o arrematante estará dispensado do depósito do sinal, devendo efetuar o depósito integral no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após notificado para tal, uma vez resolvidos os incidentes. Anulada 

a arrematação ou deferida a adjudicação ou a remição, será restituído ao arrematante o valor 

depositado a título de 
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comissão. Quem pretender remir a dívida, nos termos do artigo 13 da Lei nº 5.584/70 e na forma do 

artigo 651 do CPC, de aplicação supletiva na execução trabalhista, por força dos artigos 769 e 889 da 

CLT, este último combinado com o artigo 1º da Lei nº 6.830/80, deverá comprovar o depósito do valor 

integral dos créditos exequendos, acrescido das demais despesas processuais, tais como custas, 

editais, honorários periciais e outras, até a data e hora designados para a hasta pública, 

excepcionalmente vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Nesse caso, arcará com o 

pagamento, à empresa encarregada do leilão, da comissão de 5% (cinco por cento) do lance inicial ou, 

havendo lances, sobre o maior valor ofertado, conforme art. 11, inciso VI, do Provimento GP-CR nº 

09/2005, exceto se comprovar o pagamento da dívida e demais despesas processuais até 20 (vinte) 

dias antes da data designada para a hasta pública. O acordo celebrado entre as partes com 

desconstituição da penhora e consequente sustação da hasta pública importará no pagamento, pela 

parte devedora, da comissão de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o lance inicial ou, havendo lances, 

sobre o maior valor ofertado, sendo que ela se eximirá do pagamento da referida comissão somente se 

o acordo for apresentado em juízo até 20 (vinte) dias antes da realização da hasta, excepcionalmente 

vedada para esse fim a utilização do protocolo integrado. A dispensa do pagamento de comissão, se 

observada a antecedência supracitada, de 20 (vinte) dias, no caso de remição ou de acordo, não 

exonerará a parte devedora do ressarcimento das despesas havidas pela empresa leiloeira, cuja 

quitação, a critério do juiz, poderá se constituir em condição para a sustação da venda judicial do bem, 

caso tais despesas já estevam comprovadas nos autos. As custas de execução, previstas no artigo 

789-A da CLT, são de responsabilidade da parte devedora. Os embargos à arrematação, de acordo 

com o art. 694 do CPC, não terão efeito suspensivo da venda realizada, considerando-se perfeita, 

acabada e irretratável, ainda que aqueles venham a ser julgados procedentes. Nos estritos casos do 

art. 694 do CPC, caso desfeita a arrematação, será a empresa encarregada do leilão intimada a fim 

de, em 48 (quarenta e oito) horas, depositar nos autos a comissão recebida. O prazo para eventuais 

embargos à arrematação ou adjudicação fluirá da data da hasta pública, independentemente de nova 

intimação. Na hipótese de embargos à arrematação ou adjudicação, o adquirente poderá desistir da 

aquisição, caso em que o depósito efetuado ser-lhe-á imediatamente liberado, sendo ainda que, caso 

os embargos sejam declarados manifestamente protelatórios, o embargante fica sujeito a multa, de até 

20% (vinte por cento) do valor da execução, em favor de quem desistiu da aquisição, tudo nos termos 

do artigo 746, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.  
Observação: Caso se frustre a tentativa de intimação das partes, por qualquer dos meios legais 

(patrono, correio, oficial de justiça), ficam por este edital devidamente intimadas da designação do 

leilão e do inteiro teor do presente, que será publicado pela empresa leiloeira em jornal de grande 

circulação nesta região e permanecerá afixado no átrio deste juízo. Subscrito por  
__________________ (Maurício Farias de Souza), Diretor de 

Secretaria. Em Rancharia-SP, 10 de junho de 2014. 
 
 

MÁRI ÂNGELA PELEGRÍNI 
Juíza Titular de Vara do Trabalho 

 


