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EDITAL DE LEILÃO UIFICADO  
1ª E 2ª VARAS DO TRABALHO DE PRESIDENTE PRUDENTE 

 
 
 

 O Dr. JOSÉ ROBERTO DANTAS OLIVA, Juiz do Trabalho 
Titular da 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente - SP e a Dra. KÁTIA 
LIRIAM PASQUINI BRAIANI, Juíza do Trabalho Titular da 2ª Vara do Trabalho de 
Presidente Prudente - SP  FAZEM SABER, a quantos o presente virem ou dele 
tiverem conhecimento, que no dia 6 de AGOSTO de 2014, a partir das 13h00, na 
Rodovia Assis Chateaubriand, (SP-425), Km 460, Lote nº 01, do Condomínio 
Moravia, em Presidente Prudente/SP, onde serão ofertados lances em auditório e 
pela internet, por intermédio do portal http://arealeiloes.net/, serão levados à 
LEILÃO, nos termos do artigo 888 da CLT, os bens penhorados nos autos dos 
processos a seguir descritos, a ser realizado pelo Leiloeiro Oficial, Sr. 
Washington Luiz Pereira Vizeu, RG 12.884.036-4-SP, CPF 032.427.148-67, 
inscrito na JUCESP sob n° 414, e/ou seu preposto oficial, Sr. Dario Otoni de 
Araújo, RG n° 4.694.748-6, CPF/MF sob n° 323.725.668-49, que poderão atuar 
em conjunto ou individualmente, a quem competirá: 
 
 a) realizar a divulgação do leilão, além da publicação de edital 
em jornal de grande circulação, observando, no que couber, os termos dos artigos 
686 do CPC; 
 b) providenciar a remoção dos bens, quando determinada pelo 
Juiz da execução, arcando a executada com o pagamento das despesas relativas 
à remoção e estadia do bem no depósito; 
 
 c) depositar à disposição do Juízo, em 24 horas, o produto da 
alienação, se recebido diretamente (art. 705, inciso V, do CPC); 
 
 d) lavrar auto de arrematação ou adjudicação submetendo-o à 
apreciação do Juízo para que seja assinado, na forma dos artigos 694 do CPC; 
 
 e) lavrar o auto negativo, em caso de ausência de ocorrências. 
 
 FAZEM SABER, ainda, que os bens a serem leiloados são os 
descritos a seguir: 
  

BENS DA 1ª VARA DO TRABALHO 
 
1- Processo nº. 0141100-52.2002.5.15.0026 RTOrd 
Exequentes: LUIZ LEME E OUTROS 
Executados: CVC INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA E OUTROS 
 
 
DESCRIÇÃO: 
1.1 – um terreno urbano, composto pelo lote nº 02 (dois), da quadra nº 15 
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(quinze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade 
e comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 210,00 m2 (duzentos e dez 
metros quadrados),  com as  medidas, divisas e confrontações constantes da 
matrícula 35.015 do 1º CRI de Presidente Prudente.  Imóvel cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o número 03954200, avaliado em R$ 265,00, o metro 
quadrado, totalizando R$ 55.650,00. 
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, contendo uma casa em 
construção, com 55,00 ms2, inacabada, em alvenaria, laje, coberta de telhas de 
barro, com esquadrias, hidráulica, sem reboco, sem contrapiso, avaliada em R$ 
27.500,00. 
Avaliação: o terreno e a construção R$ 83.150,00. 
 
1.2– um terreno urbano, composto pelo lote nº 03 (três), da quadra nº 15 
(quinze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade 
e comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 210,00 m2 (duzentos e dez 
metros quadrados),  com as  medidas, divisas e confrontações constantes da 
matrícula 35.016 do 1º CRI de Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o número 03954300, avaliado em R$ 265,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 55.650,00.   
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, contendo uma casa em 
construção, com 55,00 ms2, inacabada, em alvenaria, laje, coberta de telhas de 
barro, com esquadrias, hidráulica, sem reboco, sem contrapiso, avaliada em R$ 
27.500,00. 
Avaliação: o terreno e a construção R$ 83.150,00. 
 
1.3– um terreno urbano, composto pelo lote nº 07 (sete), da quadra nº 15 
(quinze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade 
e comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 210,00 m2 (duzentos e dez 
metros quadrados),  com as  medidas, divisas e confrontações constantes da 
matrícula 35.020 do 1º CRI de Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o número 03954600, avaliado em R$ 265,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 55.650,00. 
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, contendo uma casa em 
construção, com 55,00 ms2, inacabada, em alvenaria, laje, coberta de telhas de 
barro, com esquadrias, hidráulica, rebocada, com contrapiso, avaliada em R$ 
33.000,00. 
Avaliação: o terreno e a construção R$ 88.650,00. 
 
1.4– um terreno urbano, composto pelo lote nº 08 (oito), da quadra nº 15 
(quinze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade 
e comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 210,00 m2 (duzentos e dez 
metros quadrados),  com as  medidas, divisas e confrontações constantes da 
matrícula 35.021 do 1º CRI de Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o número 03954700, avaliado em R$ 265,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 55.650,00.     
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, contendo uma casa em 
construção, com 55,00 ms2, inacabada, em alvenaria, laje, coberta de telhas de 
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barro, com esquadrias, hidráulica, rebocada, com contrapiso, avaliada em R$ 
33.000,00. 
Avaliação: o terreno e a construção R$ 88.650,00. 
 
1.5– um terreno urbano, composto pelo lote nº 09 (nove), da quadra nº 15 
(quinze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade 
e comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 210,00 m2 (duzentos e dez 
metros quadrados),  com as  medidas, divisas e confrontações constantes da 
matrícula 35.022 do 1º CRI de Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na 
Prefeitura Municipal sob o número 03954800, avaliado em R$ 265,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 55.650,00.     
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, contendo uma casa em 
construção, com 55,00 ms2, inacabada, em alvenaria, laje, coberta de telhas de 
barro, sem esquadrias, sem hidráulica, sem reboco,  avaliada em R$ 22.000,00. 
Avaliação: o terreno e a construção R$ 77.650,00. 
 
1.6– um terreno urbano, composto pelo lote nº 10 (dez), da quadra nº 15 
(quinze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade 
e comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 436,56 m2 (quatrocentos e 
trinta e seis metros e cinquenta e seis centímetros quadrados), com as  
medidas, divisas e confrontações constantes da matrícula 35.023 do 1º CRI 
de Presidente Prudente.  Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o 
número 03954900, avaliado em R$ 200,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
87.312,00.     
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, sem benfeitorias, sem guia e 
asfalto.  
 
1.7– um terreno urbano, composto pelo lote nº 02 (dois), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 202,79 m2 (duzentos e dois 
metros e setenta e nove centímetros quadrados),  com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula 34.995 do 1º CRI de Presidente 
Prudente. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o número 03973020, 
avaliado em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 53.739,35. 
Obs: localizado de frente para a Rua Celsino Gustavo, sem benfeitorias, com muro 
de arrimo aos fundos.  
 
1.8– um terreno urbano, composto pelo lote nº 03 (três), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 228,71 m2 (duzentos e vinte e 
oito metros e setenta e um centímetros quadrados),  com as  medidas, 
divisas e confrontações constantes da matrícula 34.996 do 1º CRI de 
Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o 
número 03973010, avaliado em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
60.608,15. 
Obs: localizado de frente para a Rua Celsino Gustavo, sem benfeitorias, com muro 
de arrimo aos fundos.   
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1.9– um terreno urbano, composto pelo lote nº 04 (quatro), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 333,86 m2 (trezentos e trinta e 
três metros e oitenta e seis centímetros quadrados),  com as  medidas, 
divisas e confrontações constantes da matrícula 34.997 do 1º CRI de 
Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o 
número 03973000, avaliado em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
88.472,90.      
Obs: localizado de frente para a Rua Celsino Gustavo, sem benfeitorias, com muro 
de arrimo aos fundos.    
 
1.10- Um terreno urbano, composto pelo lote n. 05 (cinco), da quadra n. 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 204,46m2 (duzentos e quatro 
metros e quarenta e seis centímetros quadrados), com as medidas e 
confrontações constantes da matrícula n. 34.998 do 1º CRI de Pres. Prudente. 
Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o número 03973100, avaliado 
em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 54.181,90. 
Obs: O referido imóvel está localizado de frente para a Rua Aníbal Vila Real, 
contendo uma casa em construção, com 75,00 metros quadrados, inacabada, laje, 
coberta de telhas de barro, com esquadrias, hidráulica, rebocada internamente, 
sem contrapiso, avaliada em R$ 41.250,00. 
Avaliação: a casa e o terreno totalizam R$ 95.431,90. 
 
1.11– um terreno urbano, composto pelo lote nº 07 (sete), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 449,39 m2 (quatrocentos e 
quarenta e nove metros e trinta e nove centímetros quadrados), com as  
medidas, divisas e confrontações constantes da matrícula 35.000 do 1º CRI 
de Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o 
número 03973300, avaliado em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
119.088,35.      
Obs: localizado de frente para a Rua Aníbal Vila Real, sem benfeitorias.  
 
1.12– um terreno urbano, composto pelo lote nº 09 (nove), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 455,07 m2 (quatrocentos e 
cinquenta e cinco metros e sete centímetros quadrados),  com as  medidas, 
divisas e confrontações constantes da matrícula 35.002 do 1º CRI de 
Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o 
número 03973450, avaliado em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
120.593,55.      
Obs: localizado de frente para a Rua Aníbal Vila Real, contendo um galpão de 
estrutura metálica, medindo, aproximadamente, 5,50 m por 9,00 m, avaliado em 
R$ 4.450,00. 
Avaliação: o terreno e a construção perfazem o montante de R$ 125.043,65. 
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1.13– um terreno urbano, composto pelo lote nº 10 (dez), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 310,87 m2 (trezentos e dez 
metros e oitenta e sete centímetros quadrados),  com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula 35.003 do 1º CRI de Presidente 
Prudente. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o número 03952900, 
avaliado em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 82.380,55. 
Obs: localizado na esquina da Rua São Benedito com a Rua Aníbal Vila Real, 
contendo apenas baldrame de construção. 
 
1.14– um terreno urbano, composto pelo lote nº 11 (doze), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 248,47 m2 (duzentos e quarenta 
e oito metros e quarenta e sete centímetros quadrados),  com as  medidas, 
divisas e confrontações constantes da matrícula 35.004 do 1º CRI de 
Presidente Prudente. Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o 
número 03952950, avaliado em R$ 265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
65.844,55. 
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, contendo uma casa em 
construção, com 55,00 ms2, inacabada, em alvenaria, laje, sem cobertura, sem 
esquadrias, sem hidráulica, sem  reboco, avaliada em R$ 16.500,00. 
Avaliação: o terreno e a construção perfazem o montante de R$ 82.344,55. 
 
1.15– um terreno urbano, composto pelo lote nº 12 (doze), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 292,00 m2 (duzentos e noventa 
e dois metros quadrados), com as medidas, divisas e confrontações 
constantes da matrícula 35.005 do 1º CRI de Presidente Prudente.  Imóvel 
cadastrado na Prefeitura Municipal sob o número 03953000, avaliado em R$ 
265,00 o metro quadrado, totalizando R$ 77.380,00.  
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, contendo apenas baldrame de 
construção com meia parede. 
 
 
1.16– um terreno urbano, composto pelo lote nº 13 (treze), da quadra nº 13 
(treze), do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com área de 334,32 m2 (trezentos e trinta e 
quatro metros e trinta e dois centímetros quadrados), com as medidas, 
divisas e confrontações constantes da matrícula 35.006 do 1º CRI de 
Presidente Prudente.  Imóvel cadastrado na Prefeitura Municipal sob o 
número 03953100, avaliado em R$ 200,00 o metro quadrado, totalizando R$ 
66.864,00. 
Obs: localizado de frente para a Rua São Benedito, sem benfeitorias, sem guia e 
asfalto. 
 
1.17– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 11 da quadra 
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15, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 385,34m2, com as medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.024 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03955700. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 46.240,80. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.18– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 12 da quadra 
15, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.025 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03955800. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.19–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 13 da quadra 
15, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.026 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03955900. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.20–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 14 da quadra 
15,  do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.027 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956000. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.21–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 15 da quadra 
15, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.028 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956100. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.22–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 16 da quadra 
15, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.029 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956200. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
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1.23–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 17 da quadra 
15,  do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.030 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956300. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.24–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 18 da quadra 
15,  do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente-SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.031 do 1º CRI de Presidente 
Prudente-SP, cadastro municipal 03956400. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.25–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 19 da quadra 
15,  do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente-SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.032 do 1º CRI de Presidente 
Prudente-SP, cadastro municipal 03956450. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.26–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 20 da quadra 
15, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 389,49m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.033 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956500. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 46.738,80. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.27– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 01 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 404,77m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.034 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956410. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 48.572,40. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.28–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 02 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.035 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956420. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
Fórum Trabalhista de Presidente Prudente-SP 

R. Ten. Nicolau Maffei, nº 307 – 8º e 9º andares –  Fone: (18) 3222-1477 
19010-010 – Presidente Prudente – SP  

 

 
1.29–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 03 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.036 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956430. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.30–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 04 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 374,07m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.037 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956440. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 44.888,40. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.31–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 05 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente-SP, com 358,35m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.038 do 1º CRI de Presidente 
Prudente-SP, cadastro municipal 03956460. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 43.002,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.32–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 06 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.039 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956470. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.33–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 07 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.040 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956480. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.34–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 08 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.041 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956490. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 



 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região 
Fórum Trabalhista de Presidente Prudente-SP 

R. Ten. Nicolau Maffei, nº 307 – 8º e 9º andares –  Fone: (18) 3222-1477 
19010-010 – Presidente Prudente – SP  

 

Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.35– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 09 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.042 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956510. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.36–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 10 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.043 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956520. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.37– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 11 da quadra 
16, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.044 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03956530. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.38– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 01 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 292,88m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.045 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03957500. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 35.145,60. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.39– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 02 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.046 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03957650. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.40–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 03 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.047 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03957600. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
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quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.41– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 04 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.048 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03957700. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.42–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 05 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.049 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03957800. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.43–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 06 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.050 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03957900. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.44–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 07 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.051 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03958000. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.45–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 08 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.052 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03958100. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.46– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 09 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.053 do 1º CRI de Presidente 
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Prudente - SP, cadastro municipal 03958200. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.47–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 10 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.054 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03958300. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.48– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 11 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 322,97m2, com as medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.055 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03958350. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 38.756,40. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.49– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 14 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.058 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03959500. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.50– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 15 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.059 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03959600. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.51–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 16 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.060 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03959700. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.52–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 17 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
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confrontações constantes da matrícula nº 35.061 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03959800. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.53– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 18 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.062 do 1º CRI de Presidente 
Prudente-SP, cadastro municipal 03959900. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.54–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 19 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.063 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03960000. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.55– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 20 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.064 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03960050. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.56– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 21 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 210,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.065 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 039560150. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 25.200,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.57–  um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 22 da quadra 
17, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 275,80m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.066 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03960100. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 33.096,00 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.58– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 05 da quadra 
14, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
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comarca de Pres. Prudente - SP, com 200,00m2, com as medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.010 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03955300. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 24.000,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.59– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 06 da quadra 
14, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 200,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.011 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03955200. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 24.000,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.60– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 07 da quadra 
14, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 200,00m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.012 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03955100. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 24.000,00. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.61– um terreno urbano, sem benfeitorias, composto pelo lote 08 da quadra 
14, do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente - SP, com 220,71m2, com as  medidas, divisas e 
confrontações constantes da matrícula nº 35.013 do 1º CRI de Presidente 
Prudente - SP, cadastro municipal 03955000. Avaliado em R$ 120,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 26.485,20. 
Obs: terreno sem qualquer infra-estrutura de urbanização.  
 
1.62– um terreno urbano, sem benfeitorias, destinado à Área de Preservação 
Permanente - APP, composto pelo lote nº 01 (um), da quadra nº 14 (quatorze), 
do loteamento denominado Jardim Barcelona, situado nesta cidade e 
comarca de Pres. Prudente-SP, com área de 5.451,08 m2 (cinco mil, 
quatrocentos e cinquenta e um metros e oito centímetros quadrados),  com 
as medidas, divisas e confrontações constantes da matrícula 53.040 do 1º 
CRI de Presidente Prudente. Imóvel reavaliado em R$ 32,00 o metro 
quadrado, totalizando R$ 174.434,56, levando em consideração que se trata 
de Área de Preservação Permanente-APP, o que reduz a avaliação para 20% 
do valor praticado. 
 
Os 62 subitens perfazem o montante de R$ 2.800.875,56 (dois milhões, 
oitocentos mil, oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e seis 
centavos). 
 
Depositário nomeado: Fernando César Húngaro.   
Ônus que gravam os imóveis/penhora(s) anterior(es): penhora realizada nos 
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autos do processo nº 0021700-63.2005-05.15.0115, em trâmite perante a 2ª Vara 
do Trabalho local e arrolamento averbado por força do ofício 384/2011, expedido 
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Presidente Prudente.  
 
A VENDA SE DARÁ APENAS PELA TOTALIDADE DO LOTEAMENTO, TENDO 
EM VISTA A DESTINAÇÃO ESPECÍFICA DO IMÓVEL PARA ESSE FIM, NÃO 
SENDO POSSÍVEL, PORTANTO, A AQUISIÇÃO INDIVIDUAL DOS LOTES.  
 
CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA PREFEITURA DE 
PRESIDENTE PRUDENTE A INFRA-ESTRUTURA NO LOTEAMENTO JARDIM 
BARCELONA É PARCIAL, HAVENDO VIAS PÚBLICAS AINDA NÃO 
DEMARCADAS, SEM PAVIMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ETC. DESSE MODO, O 
ADQUIRENTE TERÁ QUE, A SUAS EXPENSAS, PROVIDENCIAR A 
REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO.  
 
 
2- Processo nº. 0000977-23.2010.5.15.0026 RTSum 
Exequentes: LUCAS TROMBINI PAVONI E OUTROS 
Executado: ROLANDO ROSAS NETO  
 
DESCRIÇÃO: Um imóvel rural, denominado “Haras Recanto”, com área de 
17,00 (dezessete) alqueires, ou 41,14 ha. de terras, contendo benfeitorias, 
encravado na Fazenda Anhumas, situado no distrito e Município de 
Anhumas, desta Comarca de Presidente Prudente, com as divisas, limites e 
confrontações constantes da matrícula nº 4.553 do 1º CRI de Pres. Prudente, 
SP. Cadastro Incra: 626.031.000.566. Há sobre referido imóvel a estrutura de 
instalação de um haras, com prédio de baias, piquetes, residência, etc. 
Avaliado em R$ 1.200.000,00.  
Depositário nomeado: Rolando Rosas Neto. 
Localização: matrícula n. 4.553 do 2º CRI de Presidente Prudente 
 
3- Processos ns. 0000019-03.2011 e 0001976-73.2010 CartPrec 
Exequentes: RONALDO DA SILVA SIMÃO e ROGÉRIO ROSA ALVES DA SILVA 
Executada: DESTILARIA SANTA FANY LTDA  
 
DESCRIÇÃO: um caminhão da marca Ford, modelo Cargo 2631, placa DFK- 

3147 Regente Feijó, SP, chassi 9BFZ2UMT048835253 ano modelo 2004, 
diesel, branco, carroceria aberta (canavieira), três eixos, tração 6x4, com 
funilaria, pintura e estofamento em péssimo estado de conservação, pneus 
dianteiros em regular estado, pneus traseiros – sete em regular estado e um 
em péssimo, carroceria canavieira em péssimo estado, pára-brisa trincado, 
faróis e lanternas quebrados, pára-choque dianteiro quebrado, sem 
hodômetro, funcionando normalmente, avaliado em R$ 100.000,00. 
ÔNUS: sobre referido bem pende constrição nos autos dos processos ns. 2020-
92.2010, 2040-83.2010, 0023-10.2011, 0025-10.2011 e 0010-03.2011, todos em 
trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Presidente Prudente  
Depositário nomeado: Washington Luiz Pereira Vizeu – Leiloeiro. 
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Localização do bem: Rodovia Assis Chateaubriand, (SP-425), Km 460, Lote nº 01, 
do Condomínio Moravia, em Presidente Prudente/SP. 
 
4- Processo nº. 0061600.92.2006.026 RTOrd (e apensos). 
Exequente: ELIZETE APARECIDA DE SOUZA SILVA 
Executado: LINIOR'S CONFECÇÕES LTDA. - ME, HÉLIO LINO DA SILVA e 
ALEXANDRE JUNIOR DE ARRUDA 
 
DESCRIÇÃO: 
1 (uma) máquina de costura pespontadeira (agulha), modelo GEM 2000 1-B, 
série 2046272, marca Gemsy, avaliada em R$600,00 (seiscentos reais);  
1 (uma) máquina de costura pespontadeira, agulha, modelo GEM 2000 1-B, 
série 2046287, marca Gemsy, com bancada e motor, avaliada em R$600,00 
(seiscentos reais);  
1 (uma) máquina de costura pespontadeira, agulha alternada, modelo GD8-7, 
série 280000732, marca Shanggong com bancada, avaliada em R$400,00 
(quatrocentos reais);  
1 (uma) máquina de costura Travatti, modelo LK232, série B232-11601, marca 
Juki, desmontada e quebrada, avaliada em R$500,00 (quinhentos reais);  
1 (uma) máquina de costura reta, modelo GEM5550-B, série 1092053, marca 
Gemsy, com bancada, avaliada em R$500,00 (quinhentos reais); 
1 (uma) máquina de costura reta, modelo DDL-227, marca Junki, desmontada 
sem bancada, avaliada em R$300,00 (trezentos reais). Todos perfazendo um 
montante de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). 
Depositário nomeado: Leiloeiro Washington Luiz Pereira Vizeu. 
Localização dos bens: Rodovia Assis Chateaubriand, (SP-425), Km 460, Lote nº 
01, do Condomínio Moravia, em Presidente Prudente/SP. 
 
5- Processo nº. 0129400-74.2005.5.15.0026 RTOrd 
Exequente: DALVA DA SILVA NOVAES 
Executado: ROMEU MASSADI SHIMABUKURO E OUTROS 
 
DESCRIÇÃO: 
Uma parte ideal, correspondente a 1/7 (um sete avos) de um imóvel rural, 
denominado “Sítio Shimabukuro”, com a área total de 18,00 alqueires de 
terra, ou seja 43,56 hectares composto de dois lotes anexos, um com área de 
13 alqueires e outro com área de 5 alqueires, encravados na Fazenda Nossa 
Senhora da Vitória, situado no município de Pirapózinho, desta comarca,   
com as divisas e confrontações constante da matrícula  nº 28.530 do 1º  CRI  
de Pres. Prudente. Cadastrado no Incra sob nº 626.155.001.627/3. Avaliado, 
segundo pesquisa de mercado, em R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil 
reais), na razão de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais o alqueire), 
correspondendo à parte ideal de 1/7 o montante de  R$ 102.857,14.  
Depositário nomeado: Romeu Massadi Shimabukuro, residente na rua Castro 
Alves, 663 em Pirapózinho/SP. 
Localização do bem: matrícula n. 28.530 do 1º CRI de Presidente Prudente.  
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6- Processo nº. 0001440-57.2013.5.15.0026 CartPrec 
Exequente: FRANCINALDO LIMA SOARES 
Executada: COMERCIAL MELO DE VIDROS LTDA 
 
DESCRIÇÃO:  
Um terreno com frente para a Rua Dr. José Foz, medindo 44,00 (quarenta e 
quatro) metros de frente, por 44,00 (quarenta e quatro) metros da frente aos 
fundos, ou seja, 1.936,00 metros quadrados, situado nesta cidade e comarca 
de Pres. Prudente, com as divisas, limites e confrontações constante da 
matrícula nº 26.196 do 2º CRI de Pres. Prudente, SP. Cadastro municipal nº 
30.2.2.1417.00333.0105. Referido terreno contém prédio de alvenaria, de uso 
comercial, com área de 1.429,03 ms2, sendo parte (área aproximada de 731,00 
ms2) composto de barracão de alvenaria coberto com estrutura metálica e 
parte composta de salões comerciais, parte com forro em laje e parte com 
forro comum, estando o conjunto em regular estado geral de conservação. 
Imóvel localizado na rua Dr. José Foz, n. 930, em Presidente Prudente e 
avaliado em R$ 1.800.000,00. 
Depositário nomeado: Carlos Davinézio de Melo, residente na rua Victor Valério, 
29, em Presidente Prudente.  
Localização: matrícula n. 26.196 do 2º CRI de Presidente Prudente.  
 
7- Processo nº. 0016300-98.1992.5.15.0026 RTOrd 
Exequente: RONALDO DA SILVA 
Executados: J S MENDES e  OUTRO 
 
DESCRIÇÃO: 
Um terreno, destacado de uma área maior, designado por área “três”, 
localizado nas proximidades da Vila Verinha, nesta cidade de Presidente 
Prudente, medindo 12 metros de frente, igual medida na linha dos fundos, 
por 26 da frente aos fundos, ou seja, 312 metros quadrados, com as divisas, 
limites e confrontações constantes da matrícula n. 30.224 do 2º CRI de 
Presidente Prudente. Cadastro municipal n. 30.2.3.03140.0036.0101. Há sobre 
o referido terreno construção de uso residencial, quatro pavimentos, sendo o 
térreo salão comercial e garagem, uma edícula aos fundos, com área de 
455,98 metros quadrados, segundo cadastro da Prefeitura Municipal, em 
alvenaria, laje, com estado geral de conservação, sob o n. 524 da rua Abílio 
Nascimento. Imóvel reavaliado em R$ 500.000,00. 
Localização: matrícula n. 30.224 do 2º CRI de Presidente Prudente. 
 
8- Processo nº. 0037300-71.2003.5.15.0026 RTOrd 
Exequente: MARCIO ROBERTO SANTANA 
Executado: AUTO POSTO BERNARDENSE LTDA e OUTROS 
 
DESCRIÇÃO:  
Um lote de terreno urbano, situado à rua Professora Maria da Conceição 
Giolo, no bairro Vila Nova, na cidade e comarca de Presidente Bernardes, 
dentro das divisas e confrontações constantes da matrícula n. 7.876 do CRI 
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de Presidente Bernardes. Cadastro Municipal n. 104.130-00. Conforme 
informações obtidas perante a Prefeitura Municipal, foi construído no referido  
terreno um imóvel residencial com 76,84 metros quadrados, que recebeu o nº 
346, constando como proprietário Ivo Rosa. Imóvel avaliado em R$ 70.000,00. 
Depositário nomeado: César Augusto Gorrão, residente na rua Ouro Branco, 124 – 
apto. 31 – Jd. Paulista, em São Paulo. 
Localização: matrícula n. 7.876 do CRI de Presidente Bernardes. 
 
Um lote de terreno urbano, situado à rua Professora Maria da Conceição 
Giolo, no bairro Vila Nova, na cidade e comarca de Presidente Bernardes, 
dentro das divisas e confrontações constantes da matrícula n. 7.877 do CRI 
de Presidente Bernardes. Cadastro Municipal n. 104.135-0. Conforme 
informações obtidas perante a Prefeitura Municipal, foi construído no referido 
terreno um imóvel residencial com 92,50 metros quadrados. Imóvel avaliado 
em R$ 75.000,00.  
Depositário nomeado: César Augusto Gorrão, residente na rua Ouro Branco, 124 – 
apto. 31 – Jd. Paulista, em São Paulo. 
Localização: matrícula n. 7.876 do CRI de Presidente Bernardes. 
 

BENS DA 2ª VARA DO TRABALHO 
 
9- Processo : 0000349-58.2010.5.15.0115-RTSum 
Exequente  : Gisele Maximiano 
Executados : Márcio Danilo Barbosa Stuani Bolsal – ME 
                    Paulo Rogério Stuani 
                    Paulo Cesar Stuani 
                    Marcio Danilo Barbosa Stuani 
 
Processo : 0000357-35.2010.5.15.0115-RTOrd 
Exequente  : Fernanda Felipe 
Executados : Márcio Danilo Barbosa Stuani Bolsal – ME 
                    Paulo Rogério Stuani 
                    Paulo Cesar Stuani 
                    Marcio Danilo Barbosa Stuani 
 
DESCRIÇÃO: 
Um veículo GM Chevrolet S10 2.4 S, tipo Camioneta Cabine Simples, movido 
à gasolina, cor branca, ano/modelo 2000/2001, chassi 9BG124AX01C401873, 
placa AJX-3873 de Indiana-SP, em bom estado de conservação. 
Localização do bem: Rua Santos Dumont, 693 – Indiana-SP 
Avaliação: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) 
Depositário nomeado: Paulo Cesar Stuani 
Ônus que gravam o bem: não há. 
 
10- Processo : 0154700-96.2004.5.15.0115-RTOrd 
Exequente: Maria Leci Almeida Queiroz dos Santos 
Executada: Sanatório São João Ltda. 
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Processo : 0137400-24.2004.5.15.0115-RTOrd 
Exequente: Marli Mitsue Taguchi Shirassu 
Executada: Sanatório São João Ltda. 
Processo : 0017300-06.2005.5.15.0115-RTOrd 
Exequente: Cristiane Roque dos Santos 
Executada: Sanatório São João Ltda. 
 
DESCRIÇÃO: 
 Um terreno sem benfeitorias, composto pelos lotes anexos sob nºs um (1), 
dois (2), três (3), quatro (4), cinco (5), seis (6) e sete (7) da quadra nº trinta e 
cinco (35) do bairro jardim aviação, nesta comarca, com as divisas, limites e 
confrontações constante da matrícula nº 3.432 do 1º CRI da Comarca de 
Presidente Prudente. Cadastro Municipal nºs 00017000 – 00016900 – 
00016800 – 00016700 – 00016600 – 02168500 e 02168400. No referido imóvel 
encontram-se edificados uma quadra poliesportiva coberta com estrutura 
metálica e um barracão de alvenaria medindo aproximadamente 16 metros de 
comprimento por 6 metros de largura, coberto com telhas e forro de madeira 
(sem laje). 
Localização do bem: Rua Coronel Albino, 872 – Jardim Aviação – Presidente 
Prudente - SP 
Avaliação: R$ 1.121.100,00 (um milhão, cento e vinte e um mil e cem reais) 
Depositário nomeado: Fernando Marcos Nicolau 
Ônus que gravam o bem: penhora realizada nos autos do processo nº 923/2006 e 
1403/2007, ambos em trâmite perante a 5ª Vara Cível desta comarca de 
Presidente Prudente-SP; penhora realizada nos autos do processo nº 0006799-
22.20009.403.6112 e 0007796-05.2009.403.6112, ambos em trâmite perante a 4ª 
Vara do Federal – Especializada em Execuções Fiscais. 
 
 
 
11- Processo : 0191400-66.2007.5.15.0115-RTSum 
Exequente:  Renato Obicci de Lima 
Executado:  Edmo Donizeti Ricci 
 
DESCRIÇÃO: 
Fração correspondente à 1/12 avos (2,25 hectacres) de um imóvel rural, com 
27,10 ha (vinte e sete hectares e dez ares), ou 27.100 m² (vinte e sete mil e 
cem metros quadrados), contendo benfeitorias, uma casa de tijolos, coberta 
de telhas, sem denominação especial, situada na Fazenda Pirapó – Santo 
Anastácio, neste município e comarca de Pirapozinho-SP, e se encontra 
dentro das divisas e confrontações seguintes: na cabeceira divide com o 
Córrego Iara, de um lado divide com terras de Manoel Ricci; do outro lado 
com Domingos Ricci; e, finalmente pelos fundos pelo Córrego Caí, divide 
com terras de João Justino. Matrícula nº 497 do Oficial de Registro de 
Imóveis da Comarca de Pirapozinho-SP. 
Localização do bem: Fazenda Pirapó – Santo Anastácio, Pirapozinho-SP 
Avaliação: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) 
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Depositário nomeado: Edmo Donizete Ricci 
Ônus que gravam o bem: não há. 
 
12- Processo : 0076500-17.2000.5.15.0115-CartPrec 
Exequente: Daniel Nestorio dos Santos (espólio de) 
Executada: 1- Dansiguer Comércio de Couros Ltda. 
                 2- Enivaldo Dansiguer 
                 3- Arilene Aparecida Bertazzo 
 
DESCRIÇÃO: 
Um imóvel rural com a área de 49,61 há (quarenta e nove hectares e sessenta 
e um ares), ou sejam, 20,50 alqueires paulista, situado na Fazenda Pirapó - 
Santo Anastácio, bairro limoeiro, no distrito e município de Álvares 
Machado/SP, comarca de Presidente Prudente - SP, denominado SÍTIO 
PORTA DO CEU com as divisas e confrontações descritas na matrícula de n. 
56.435 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Presidente Prudente-SP.  
Localização do bem: Fazenda Pirapó - Santo Anastácio, bairro limoeiro, no distrito 
e município de Álvares Machado/SP 
Avaliação: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o alqueire paulista totalizando 
R$ 1.230.000,00 (um milhão, duzentos e trinta mil reais). 
Depositário nomeado: Arilene Aparecida Bertazzo 
Ônus que gravam o bem/penhora(s) anterior(es): Não há. 
 
13- Processo : 0000371-48.2012.5.15.0115-RTSum 
Exequente : 1- União 
Executadas: 1- Nilson Sebastião Nogueira Fabricio 
 
DESCRIÇÃO: 
Um veículo marca Fiat, Palio ED, movido à gasolina, cor prata, ano/modelo 
1997/1998, chassi 9BD178216V0532745, placa CLV-8938 de Presidente 
Prudente-SP, em bom estado de conservação. 
Localização do bem: Depósito judicial: Rodovia Assis Chateaubriand, (SP-425) Km 
460, logo após o Aeroporto, Lote nº 01, do loteamento denominado “CONDOMINIO 
MORAVIA” (sentido Pirapozinho), município de Presidente Prudente/SP. 
Avaliação: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) 
Depositário nomeado: Washington Luiz Pereira Vizeu 
Ônus que gravam o bem/penhora(s) anterior(es): não há.  
 
 
14- Processo : 0085500-65.2005.5.15.0115-RTOrd 
Exequente : 1- Cleonice Januário Teodoro 
Executadas: 1- Centrascel – Centro de Assistência Social, Cultural, Educacional e 
Lazer 
 
DESCRIÇÃO:  
1) Um veículo marca GM Caravan ambulância, movido à àlcool, cor branca, 
ano/modelo 1988/1988, chassi 9BGVN15DJJB31606, RENAVAM 00385538979, 
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placa DBN-0191 de Álvares Machado-SP. 
Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais). 
2) Um veículo marca VW Kombi, movido à àlcool, cor branca, ano/modelo 
1993/1993, chassi 9BWZZZ23ZPP015838, RENAVAM 00611573920, placa BFG-
4750 de Álvares Machado-SP. 
Avaliação: R$ 13.000,00 (treze mil reais). 
Localização do(s) bem(ns): Rua Campos Sales, 10 – Álvares Machado-SP 
Depositário nomeado: Fátima Rodrigues Pinto da Silva 
Ônus que gravam o bem/penhora(s) anterior(es): não há. 
 
 
 FAZEM SABER, outrossim, aos interessados que: 
 
 Quem pretender arrematar referidos bens deverá comparecer 
no local, no dia e na hora mencionados, ou ofertar lances pela Internet através do  
portal http://arealeiloes.net/. 
 
 A comissão do leiloeiro é fixada em 5% (cinco por cento) e 
será devida em caso de arrematação e adjudicação, nos termos dos artigos 11, 
inciso I, e 13, do Capítulo “HAST” da CNC, além de outras situações a seguir 
especificadas, tais como acordo e remição realizado em prazo inferior a 20 dias da 
data da hasta pública. 
 
 O lance inicial a ser ofertado é de 50% do valor da avaliação 
do bem, sendo que, findos os lances e se outro maior não houver, estará 
automaticamente aceito e a venda concretizada. Se o lance for de valor inferior a 
50% a aceitação estará condicionada ao deferimento expresso do Juiz da 
execução. 
 O leiloeiro designado fará contato imediato com o MM. Juiz 
responsável pela condução da respectiva execução, obtendo, se for o caso e 
formalmente, o deferimento da arrematação pelo lance inferior a 50% do valor da 
avaliação, seguindo-se os demais atos próprios da expropriação. 
 
 Ficam autorizados o leiloeiro nomeado e seu preposto, 
devidamente identificados, a efetuar visitações aos locais de guarda dos bens 
submetidos à hasta pública, acompanhados ou não de interessados na 
arrematação, podendo fotografar os bens, independentemente do 
acompanhamento de Oficial de Justiça designado pela respectiva Vara.  
 
 É vedado aos Srs. depositários criar embaraços à visitação 
dos bens sob sua guarda, sob pena de ofensa ao art. 14, inciso V, do CPC, 
circunstância que poderá acarretar a aplicação de multa, ficando desde logo 
autorizado o uso de força policial, se necessário. 
 
 O licitante vencedor, que não for credor nestes autos, deverá 
depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, no prazo de 24 
horas, a partir do encerramento da hasta pública. Além disso, deverá pagar, no 

http://arealeiloes.net/
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ato, a comissão de 5% sobre o valor da venda (arrematação). 
 
 Em se tratando de imóvel, o pagamento da arrematação 
poderá ser parcelado, e, nesse caso, o lance não poderá ser inferior à 
avaliação, devendo ser depositado, no ato, pelo menos 30% do valor, podendo o 
saldo da arrematação ser parcelado em até 10 vezes, na forma do parágrafo 1º do 
artigo 690 do CPC, independentemente da anuência do credor, expedindo-se, no 
momento oportuno, a competente carta de arrematação com cláusula de hipoteca 
judiciária sobre o bem arrematado. 
 
             Poderá o exequente também ARREMATAR o bem, em 
igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, 
sem exibir o preço, exceto se este exceder o seu crédito (art. 690-A, parágrafo 
único, do CPC c/c art. 889 da CLT).  
 
 Nos termos do artigo 888, § 1º, da CLT, terá ainda o exequente 
preferência para a ADJUDICAÇÃO. Havendo licitantes, 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 do 
devedor, majorar a oferta, até que prevaleça a arrematação ou a adjudicação. 
 
 Em caso de adjudicação, durante o leilão, e/ou arrematação 
pelo credor, a comissão devida ao leiloeiro, ficará a cargo da executada, será 
inserida na execução e executada nos próprios autos.    
 
 Quando o leilão for realizado, no entanto suspensos os seus 
efeitos, o arrematante está dispensado do depósito do sinal, devendo proceder ao 
depósito integral no prazo de 24 horas, após notificado para tal, uma vez 
resolvidos os incidentes. 
 
 Quem pretender remir a dívida, nos termos do artigo 13 da Lei 
nº 5.584/70 e na forma da nova redação do artigo 651 do CPC, aqui de aplicação 
supletiva por força do artigo 889 da CLT, deverá comprovar o depósito do valor 
integral do débito exequendo, acrescido das demais despesas processuais, tais 
como custas processuais, despesas com editais, despesas com remoção e guarda 
dos bens em depósito, se for o caso, 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 da comissão de 5% do lance 
inicial ou, havendo lances, sobre o maior lance ofertado, ao Leiloeiro, conforme art. 
11, inciso VI, do Provimento GP-CR nº 09/2005, exceto se comprovar o 
pagamento da dívida e demais despesas processuais  em prazo igual ou superior 
a 20 (vinte) dias antes da data designada para a hasta pública, hipótese em que 
apenas terá de arcar com as despesas havidas com a divulgação do leilão (art. 14 
do Capítulo “HAST” da CNC). 
 
 O acordo celebrado entre as partes com retirada do feito da 
pauta de hasta pública importará no pagamento, pelo executado, da comissão de 
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5% sobre o lance inicial ou, havendo lances, sobre o maior valor já ofertado. 
Somente se eximirá o executado do pagamento da comissão se o acordo for 
apresentado em Juízo em prazo igual ou superior a 20 (vinte) dias antes da 
realização da hasta, excepcionalmente vedada para esse fim a utilização do 
protocolo integrado, hipótese em que apenas terá de arcar com as despesas 
havidas com a divulgação do leilão (art. 14 do Capítulo “HAST” da CNC). 
 
                    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 venham a ser julgados procedentes os 
embargos. 
 Nos estritos casos do art. 694 do CPC, caso desfeita a 
arrematação, será o Leiloeiro intimado, a fim de, em 48 (quarenta e oito) horas, 
depositar nos autos a comissão recebida.  
  
 O prazo para eventuais embargos à arrematação ou 
adjudicação passará a fluir da data da hasta pública, independentemente de nova 
intimação. 
 
         A publicação do edital supre eventual insucesso nas 
intimações das partes e de terceiros interessados. 
 
 Além da comissão do leiloeiro e demais despesas com a hasta 
pública, a executada arcará ainda com o pagamento das despesas processuais 
fixadas no art. 789-A da CLT, no que for aplicável ao caso concreto. 
 
 Presidente Prudente-SP, 7 de julho de 2014. Sandra Regina 
Pagnan _____________ Diretora de Secretaria e Francismar Batista 
Sanches____________, Diretor de Secretaria Substituto, subscrevem. 
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