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EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO JUDICIAL ELETRÔNICO DE BEM(NS) IMÓVEL(IS) E PARA 

INTIMAÇÃO DO(A)(S) EXECUTADO(A)(AS): JOSÉ ROBERTO ANTONIOLI, CPF 

455.753.808-82 e s/m Antonia Rodrigues Antonioli, CPF 279.236.558-71; DOS 

COPROPRIETÁRIOS: 1-) José Augusto Bernardes da Silva, CPF 358.225.898-04; 2-) José Alves e 

sua mulher Ana  Rosa Alves, CPF 774.220.908-04; 3-) Olivia Bernardes Alves; 4-) Joaquina Bernardes 

da Silva, CPF 152.529.818; 5-) Décio Alves da Silva e s/m Maura dos Reis Silva; 6-) Anésia Silva 

Fernandes e s/m José Fernandes Ribeiro; 7-) Alice Bernardes da Silva, CPF 059.273.586-91; 8-) 

Joaquim Bernardes da Silva e s/m Benedita Alves da Silva, CPF 620.096.138-72; 9-) Porfiria Bernardes 

da Silva, CPF 551.038.128-00; 10-) Espólio de Jose Correa Filho, na pessoa de sua inventariante Celisa 

Bernardes da Silva Correa, CPF 019.770.778-80; 11-) Celisa Bernardes da Silva Correa, viúva acima 

qualificada; 12-) Luiz Bernardes da Silva e s/m Rosalia Carvalho da Silva, CPF 366.545.908-72 e o 13-

) Espólio de José Custódio da Silva, na pessoa de sua inventariante Maria Bernardes da Silva; 

eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s) do imóvel e dos demais interessados, expedido nos 

autos do PROCESSO FÍSICO Nº 0000536-86.2011.8.26.0111, 0000536-86.2011.8.26.0111, 

111.01.2011.000536-4/000000-000, Controle 0123-11, AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

O MM. Juiz de Direito da VARA ÚNICA DO FORO DE CAJURU /SP, DR. MARIO LEONARDO 

DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA, com fundamento no artigo 879, II, c/c o artigo 882, § 2, 

ambos do CPC, regulamentado pelo Provimento CSM nº 1625/09 e art. 250 e seguintes das Normas 

de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e a 

Resolução nº 236/2016 do CNJ, 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa que 

o leiloeiro público LUIZ CARLOS LEVOTO, JUCESP Nº 942, gestor do sistema eletrônico: 

www.leilaoinvestment.com.br, levará em leilão judicial eletrônico os bens imóveis abaixo descritos 

em condições que se seguem:  

DO(S) BEM(NS) IMÓVEL(IS) 

LOTE I: A PARTE CABENTE AO EXECUTADO, CONSISTENTE DE UMA GLEBA DE 

TERRAS, SITUADA NO MUNICÍPIO E COMARCA DE CAJURU, SEM BENFEITORIAS, COM 

ÁREA DE 431.30.00 ha. de terras de diversas sortes, encravada numa maior área de 535.50.00 ha. no 

imóvel denominado Fazenda Pindaíba, com divisas certas e demarcadas, confrontando no seu todo com a 

cerca do D.E.R, com o espólio de Sebastião Bernardes Neto, com o espólio de João Ernesto Zuco ou João 

Ernesto Zuccoloto, com Geraldo Francisco da Costa, com o rio Araraquara, com o córrego da Colônia, com 

Paulo Sergio Bernardes da Silva e com o remanescente do imóvel de propriedade do Sr. Amaury Custodio 

da Silva. Ficou fazendo parte integrante desta gleba, todos os direitos de água e caminhos de acesso. Conf. 

AV.2-4.937: NOVA DENOMINAÇÃO: FAZENDA CAXAMBU. Conf. AV.5-4.937 – RETIFICAÇÃO 

DE ÁREA: para ficar constando que o imóvel. objeto da presente matrícula, doravante passa a ter as 

características e confrontações seguintes: Denominação: Fazenda Caxambu área de 388,9879 hectares ou 

160,7388 alqueires paulista – DESCRIÇÃO: “a demarcação inicia-se no marco 0, vértice da propriedade 

aqui descrita com terras pertencentes a Luiz Francilin Carneiro Constâncio e a Rodovia SP 338; daí segue 

por cerca de arame com os seguintes rumos e distâncias: 73º33’ NE 26,15m; 75º45’ NE- 812,24m; 9º07' SE 

- 302,81m, 8º24’ SE- 38,03m. até alcançar o marco 4; daí segue córrego abaixo com uma distância de 
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246,55m, até alcançar o marco 5 (encontro de dois córregos); sendo que do marco 0 ao marco 5, confronta-

se com terras pertencentes a Lujz Franckilin Carneiro Constâncio; daí segue córrego abaixo com uma 

distancias de 443,53m até alcançar o marco 6, (encontro de dois córregos ); daí segue córrego abaixo com 

uma distância de 114,71m até alcançar o marco 7, sendo que do marco 5 ao marco 7 confronta-se com terras 

pertencentes a Jose. Augusto Bernardes da Silva; daí segue córrego abaixo com uma distância de 948,65m 

até alcançar o marco 8 (Rio Araraquara), daí segue pelo eixo do Rio Araraquara abaixo com uma distância 

de 250,57m até alcançar o marco 9, sendo que do marco 7 ao marco 9 confronta-se com terras pertencentes a 

Seizo Wilson Roberto Suzuki daí segue pelo eixo do Rio Araraquara abaixo com uma distância de 

2983,80m até alcançar o marco 10, sendo que do marco 9 ao marco 10 confronta-se com terras pertencentes 

a Semir Elias Draib; daí segue pelo eixo do Rio Araraquara abaixo com uma distância de 392,04m até 

alcançar o marco 11, sendo que do marco 10 ao marco 11 confronta-se com terras pertencentes a Antonio 

Sivaldi Roberti; daí segue pelo eixo do Rio Araraquara abaixo com uma distância de 202,89m até alcançar o 

marco 12, sendo que o marco 11 ao marco 12 confronta-se com terras  pertencentes a- Amaury dos Reis 

Carneiro; daí segue pelo eixo do Rio Araraquara abaixo com uma distância de 591,00m até alcançar o marco 

13; daí segue pelo eixo do Rio Araraquara abaixo com uma distância de 72,21m até alcançar o marco 14 

(encontro do Rio Araraquara com um córrego), sendo que do marco 12 ao marco 14 confronta-se com terras 

pertencentes a Geraldo Francisco da Costa, daí segue córrego acima com uma distância de 151,62m; até 

alcançar o marco 15; daí segue por cerca de arame com os seguintes rumos e distâncias 5º52’ SW -50,54m; 

12º26’ SW – 57,15m; 9º20’SW; 62,50m; 4º03’ SW – 32,34m; 10º00’ SW; 30,88m; 16º13’ SW – 54,94m; 

9º50’ SW 10,47m; 3º36’ SE – 59,17m; 8º25’ SE – 60,16m; 21º44’ SE-29,55m; 77º44’ SW – 234,88m; 

75º15’ SW - 97,96m, até alcançar o marco 27, daí segue sem cerca com um rumo de 54º36’ SW e distância 

de 381,29m até alcançar o marco 28; daí segue por cerca de arame com os seguintes rumos e distâncias: 

68º04’ SW e 16,90m; 60º40’ SW, 38,42m; 68º45’ SW- 37,15m; 73º03’ SW 21,04m; 65º39’SW - 72,95m; 

60º44’ SW- 53,94m; 66º09' SW- 12,01m; 84º17’ NW- 48,81m; 88º21’ SW- 62,89m; 89º57’ SW- 15,98m; 

83º01' NW- 21,39m; 81º07’ NW – 53,66m; 81º12’ SW- 33,65m; 75º38’ SW- 105,42m até alcançar o marco 

42, sendo que do marco 14 ao marco 42 confronta-se com terras pertencentes a Luiz Franckílin Carneiro 

Constâncio; daí segue sem cerca com um rumo de 38º56 'SW e distância de 473,80 metros até alcançar o 

marco 43; daí segue  por cerca de arame com os seguintes rumos e distancias: 25º26’ SW – 162,73m; 17º05’ 

SW- 31,89m; 6º25’ SW-131,66m; 10º09’ SW - 159,80m; 17º00’ SW – 322,46m; 26º20’ SW 96,74m; 67º42’ 

SW- 1,04m até alcançar o marco 50, sendo que do marco 42 a marco 50 confronta-se com terras 

pertencentes a Sebastião Bernardes Filhos; daí segue por cerca de arame com um rumo de 9º21’ SW e 

distância de 58,94m até alcançar o marco 0 (marco inicial), sendo que do marco 50 ao marco 0 confronta-se 

com a Rodovia SP 338 (liga Cajuru a Altinópolis), abrangendo área de 388,987 ha ou 9.879 alqueires ou 

160,7388 alqueires paulista. Conf. AV-6/4.937 - 06/03/1.997. RESERVA FLORESTAL: Nos termos do 

requerimento datado de 05 de março de 1.997, firmado pelos proprietários Luiz Franckilin Carneiro 

Constâncio e sua mulher Vera Lúcia Gonçalves Constâncio, procedeu-se a averbação para ficar constando a 

ÁREA DE RESERVA FLORESTAL OBRIGATÓRIA, conforme Termo de Responsabilidade de 

Preservação de Reserva Legal, datado de 26/02/1997, firmado na cidade de Ribeirão Preto-SP., pelo 

proprietário Luiz F. Carneiro Constâncio e pelo Engº. Agr. Oswaldo Josê Bruno- Crea nº. 158.225 D, 

representante do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais-DEPRN, referente UMA ÁREA 

DE 116,10 ha., correspondente a 29,8% da área total do imóvel; Cuja área de preservação está compreendida 

dentro do seguinte perímetro: 1)-- AREA DE 14,10 HA: "A demarcação inicia-se no marco 18, vértice da 

gleba aqui descrita com terras pertencentes a Luiz Franckilin Carneiro Constâncio; daí segue por cerca de 

arame com os seguintes rumos e distâncias 4º03'SW- 32,34ms; 10º00'SW- 30,88ms; 16º13'SW 54,94ms; 
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9º50' SW- 10,47ms; 3º36 'SE- 59,17 ms; 8º25'SE- 60,16ms; 21º44'SE 29,95ms; 77º44'SW- 234,88ms; 

75º15'SW- 97,96 ms. até alcançar o marco 27; daí segue sem cerca com um rumo de 54º36'SW e distância 

de 381,29 ms até alcançar o marco 28, sendo que do marco 18 ao marco 28 confronta-se com terras 

pertencentes a Luiz Franckilin Carneiro Constâncio; daí segue sem cerca margeando o cerrado e mato com 

os seguintes rumos e distâncias: 69º58'SE- 49,74 ms; 38º8'NE- 91,24 ms; 71º13'NE- 80,17 ms; 74º28'SE - 

34,70 ms; 79º38'SE- 66,72 ms. até alcançar o marco 76, sendo que do marco 28 ao marco 76 confronta-se 

com área da reserva florestal da Fazenda Caxambú pertencente a Luiz Franchilin Carneiro Constâncio; daí 

segue sem cerca com os seguintes rumos e distâncias: 33º20'NE- 91,46ms; 29º12'NW -51,58 ms; 72º17'SE- 

75,52 ms; 64º49'SE- 97,68ms; 78º29'NE- 47,44ms; 56º 29'NE- 92,78 ms; 75º09'SE- 79,22 ms; 64º05'NE- 

50,46 ms; 69º09'SE- 130,09 ms; 89º29'SE- 122,88 ms; 53º53'NE- 27,62 ms; 13º17'NW- 41,61 ms; 

35º28'NW 125,00 ms; 55º51'NW- 195,50 ms; 3º35'NE- 76,18 ms; 18º37'NW- 57,95 ms; -65º26'NW- 90,84 

ms. até alcançar o marco 18 (marco inicial), sendo que do marco 76 ao marco 18 confronta-se com área 

interna da Fazenda Caxambu pertencente a Luiz F. Carneiro Constâncio. O polígono acima descrito abrange 

área de 14,10 ha; e, 2)- AREA DE 102,00 HA: "A demarcação inicia-se no marco 28, vértice da gleba aqui 

descrita com terras pertencentes a Luiz Franckilin Carneiro Constâncio; daí segue por cerca de arame com 

os seguintes rumos e distâncias 68º04'SW- 16,90ms; 60º40'SW-38,42 ms; 68º45'SW- 37,15 ms; 73º03'SW- 

21,04 ms; 65º39’ SW- 72,95 ms; 60º44'SW -53,94 ms; 66º09' SW- 12,01 ms; 84º17 'NW- 48,81 ms; 

88º21’SW- 62,89 ms; 89º57'SW- 15,98 ms; 83º01' NW- 21,39 ms; 81º07' NW- 53,66 ms; 81º12'SW -  33,65 

ms; 75º38’ SW- 105,42 ms. até alcançar o marco 42, sendo que do marco 28 ao marco 42 confronta-se com 

terras pertencentes a Luiz F. Carneiro Constâncio; daí segue sem cerca com um rumo de 38º56'SW e 

distância de 70,00 ms. até alcançar o marco 51, sendo que do marco 42 ao marco 51 confronta-se com terras 

pertencentes a Sebastião Bernardes Filho; daí segue sem cerca margeando uma estrada interna com os 

seguintes rumos e distâncias: 20º13'SE- 72,70ms; 12º49'SW- 101,96ms; 00º01'SW- 87,80ms; 4º09’ SE- 

90,78ms; 6º53'SW- 86,20ms; 4º37'SW- 67,00ms; 00º06'SW- 73,00ms; 4º06'SE- 92,60ms; 16º19'SE- 

91,80ms; 20º50'SE- 80,78ms; 15º25'SE- 68,18ms; 21º42'SE- 86,10ms; 11º33'SE- 86,60 m. até alcançar o 

marco 64; daí segue margeando a estrada de acesso a sede da propriedade com um rumo de 73º33'NE e 

distância de 419,42 ms. até alcançar o marco 65; daí segue sem cerca margeando o cerrado com os seguintes 

rumos e distâncias: 34º01'NW-65,76 ms; 65º30'NE- 201,34 ms; 59º40'NE- 286,27 ms; 28º04' NE- 389,54 

ms; 73º42'NW- 76,91 ms; 00º22'NW- 103,13 ms; 23º43'NW- 134,07 ms; 3º25'NW 105,55 ms; 80º32'NE- 

43,97 ms. até alcançar o marco 74; daí segue por cerca com os seguintes rumos e distâncias: 33º53' NW- 

113,67 ms; 28º35' NW (28º35’ NW)- 133,61 ms. até alcançar o marco 76, sendo que do marco 51 ao marco 

76 confronta-se com área interna da “Fazenda Caxambú, pertencente a Luiz Franckilin Carneiro Constâncio; 

daí segue sem cerca com os seguintes rumos e distâncias: 79º38'NW- 66,72 ms; 74º28'NW- 34,70 ms; 71º13' 

SW 80,17 ms; 38º28' SW- 91,24 ms. até alcançar o marco 28 (marco inicial), sendo que do marco 76 ao 

marco 28 confronta-se com a área de reserva florestal da Fazenda Caxambú, pertencente a Luiz F. Carneiro 

Constâncio. O polígono acima descrito abrange área de 102,00 ha. "Em cuja área os proprietários se 

comprometem a não fazerem qualquer exploração a não ser com autorização do IBDF, comprometendo-se 

ainda a manter o referido Termo, sempre bom, firme e valioso, inclusive por seus herdeiros ou sucessores. 

Conf. AV.11-4.937: INCRA: 614.041.008.044-1, com os dados seguintes: denominação do imóvel rural: 

Fazenda Caxambu; localização do imóvel: Rodovia Cajuru – Altinópolis, Km 22; Município sede do imóvel 

Cajuru/SP; forma de detenção: proprietário ou posseiro individual; módulo rural (ha): 31,1; nº. de módulos 

rurais - 15,50; módulo fiscal (ha): 16,0; nº. de módulos fiscais: 30,09; FMP (ha): 3,0; classificação do 

imóvel rural: grande propriedade produtiva; área total (ha) 481,5; área registrada (ha): 481,5; área de posse 

(ha). Cadastro na Receita Federal: 0776051-5. MATRÍCULA 4.937 DO CRI DE CAJURU/SP.  
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DOS ÔNUS: 

 1-) Av-13/4.937 - 20-11-2008. PENHORA, certidão expedida pelo Cartório do 4º Ofício Cível da 

Comarca de Ribeirão Preto-SP, nos autos de nº. 2005/2007, ação de Execução de Título Extrajudicial 

que Habiarte Barc Construtores Atlanta x o executado e /sm; 

 2-) Av. 14/4.937 – 20/06/2016. PENHORA DE 50% - Execução Civil - Proc. nº de ordem 

22212011, 1º Of. Judicial do Foro Distrital de Paulínia. Exqte.: MPSP x o executado supra; 

 3-) Av.15/4.937 – 16/04/2018. PENHORA 100% - Execução Cívil - Proc. 097140931.2012, 1º Of. 

Cível de Ribeirão Preto-SP; Exeqte. Julio Cesar Selani x o excutado supra 

 4-) Av. 16/4.937 – 15/08/2019 – PENHORA. Execução Trabalhista de Paulínia nº de ordem 

0011726-71.2014.5.15.0087. Exqte. Confederação da Agr. e Pecuária do Brasil x executado e outro; 

 5-) Há débitos junto ao INCRA, no valor de R$460,40 (vencimento 29/11/2021). 

DAS OBSERVAÇÕES: 

 1-) Conf. laudo às fls. 249 dos autos “A área utilizada como pasto do referido imóvel é de 200,00 

hectares e a área total com cobertura vegetal nativa, área de circulação, APP, espelho d’água, é de 

188,9879 hectares. As medidas acima informadas foram obtidas através do GOOGLE, pois não consta 

dos autos a planta do imóvel. O referido imóvel possui as seguintes benfeitorias: casa sede, três casas de 

caseiro, dois barracões, curral e duas represas...”; 

 2-) Conf. laudo às fls. 250: “A GLEBA DE TERRA AVALIADA COM ÁREA DE 388,9879 

HECTARES, localiza-se na Rodovia SP 338 (sentido Cajuru-Altinópolis) próxima ao Km 325, lado, 

direito da referida rodovia. A propriedade possui aproximadamente 51,45% das terras formada em pasto 

(200,00 hectares), e o restante 48,55% em terras brutas, com cobertura vegetal tipo cerrado, Reserva 

Florestal e APP (188,9879 hectares) e encontra-se cercada. Sua topografia é levemente em declive...”;  

 3-) Av-6/4.937 - 06/03/1.997 - RESERVA FLORESTAL: nos temos do requerimento datado de 

05/março/1997, firmado pelos proprietários, para ficar contando a ÁREA DE RESERVA FLORESTAL 

OBRIGATÓRIA, conf. termo de responsabilidade e Preservação de Reserva Legal – referente UMA 

AREA DE” 116,10 ha., correspondente. a 29,8% da área total do imóvel; cuja área de preservação está 

compreendida no perímetro descrito na Av.6/4.937...” 

DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL - MATRÍCULA 4.937: R$ 9.095.531,31 (até novembro/2021, 

tendo-se por base o laudo de avaliação as fls. 257 dos autos do processo que avaliou o imóvel e suas 

benfeitorias em R$ 8.046.070,10, data base set.2020, a ser a atualizado à época do leilão). 

LOTE II: A PARTE CABENTE AO EXECUTADO, CONSISTENTE DE UMA GLEBA DE 

TERRAS, SITUADA NA FAZENDA PINDAÍBA, MUNICÍPIO E COMARCA DE CAJURU com 

a área de 50.21.50 ha (cinquenta hectares, vinte e um ares e cinquenta centiares), dentro das divisas e 

confrontações seguintes: “Tem início esta divisa no P62, situado no cruzamento da cerca do DER, com 

o córrego existente afluente do córrego da-Colônia; segue daí águas até o P63, em linha reta D-902,63 

metros; vira a esquerda com R-10º48’ NW e D-666,82 metros até o P64; continua a esquerda com R-74º 

17’ SW e D-701,23 metros até o P65 situado no cruzamento com cerca do DER, confrontando do P62 

ao P65 com Joaquim Bernardes da Silva; segue a esquerda acompanhando a mencionada-cerca até o 

P62. início desta divisa, em linha reta D-636,43 metros. Ficou fazendo-parte integrante da gleba acima 

descrita, todos os direitos de servidão de água e caminhos de-acesso. Conf. R.1-3.805. Transmitente 

divisão Judicial da Fazenda de Pindaíba 2º ofício local, adquirente Paulo Sergio Bernardes da 

Silva, PARTILHA. Pagamento em divisão expedido pelo 2º Ofício de Justiça e Anexos da comarca 
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de Cajuru. O imóvel dividendo Fazenda Pindaíba, foi dividido em 14 quinhões. Conf. AV. 6, Av.9 

e AV.11--3.805. Termo de Responsabilidade de Preservação de Floresta em favor de I.B.D.F. de uma 

área de 10.00.00 (ou 10.05.00, rasurado) ha, que representa 20% do total da propriedade. AV-14-3.805 

por escritura foi autorizada: averbação na matrícula para constar que o imóvel se acha atualmente. 

cadastrado. no INCRA em-maior área sob o código 614.041.008.044-1 com os dados seguintes: 

denominação do imóvel: Fazenda Caxambu; Localização do imóvel: Rodovia Cajuru - Altinópolis-

KM. 22; Cajuru/SP; forma de detenção: proprietário ou posseiro, módulo rural (ha): 31,1; nº de módulos 

rurais: - 15,50; módulo fiscal (ha): 16,0; nº. de módulos fiscais: 30,09; FMP (ha): 3,0; classificação do 

imóvel rural: grande propriedade produtiva; área total (ha): 481,5; área registrada (ha): 481,5; área de 

posse(ha): DADOS DO DETENTOR: Luiz Francklin Carneiro Constâncio. Cadastro na Receita 

Federal: 0776051-5. MATRÍCULA 3.805 DO CRI DE CAJURU/SP. 

DOS ONUS: 

 1-) AV-16/3.805 - 20/11/2008 - PENHORA: Nos termos da certidão expedida em 12.09.2008, 

Cartório do 4º Ofício Cível da Comarca de Ribeirão Preto-SP, nos autos de nº. 2005/2007, da ação de 

Execução de Título Extrajudicial que HABIARTE BARC CONSTRUTORES ATLANTA LIDA, 

CNPJ. nº. 06.015.954/0001-54 move contra JOSÉ ROBERTO ANTONIOLI e sua mulher ANTONIA 

RODRIGUES ANTONIOLI; 

 2-) AV-17/3.805 - 20/06/2016 - PENHORA DE 50% - Execução Civil: Conforme certidão de 

16/06/2016, do 4º Ofício Judicial do Foro Distrital de Paulínia, Comarca de Campinas-SP, Processo nº 

de ordem: 2221 2011. Exequente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ nº 

01.468.760/0001-90; e como Executado: JOSÉ ROBERTO ANTONIOLI; 

 3-) AV-18/3.805 - 16/04/2018 – PENHORA DE 100% - Execução Civil: Conforme certidão do 1º 

Ofício Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, extraída dos autos da ação de Execução Civil - Processo 

nº: 0971409312012, constando como Exequente: JULIO CESAR SELANI, CPF nº 319.590.608/21; e 

como Executado: JOSÉ ROBERTO ANTONIOLI, CPF nº 455.753.808-82; 

 4-) AV-19/3.805 – 01/09/2020 - PENHORA DE 100% - Execução Trabalhista: certidão expedida 

em 28/08/2020 pela Vara do Trabalho da Comarca de Cajuru/SP, extraída dos autos da ação de 

Execução Trabalhista - número de ordem: 001/02877120195150112, constando como Exequente: 

GENESIO CHAGAS, CPF nº 038.401.368/55; e como Executado: JOSÉ ROBERTO ANTONIOLI, 

CPF nº 455.753.808/82; 

 5-) Há débitos junto ao INCRA, no valor de R$ 460,40 (vencimento 29/11/2021). 

DAS OBSERVAÇÕES: 

 1-) Conf. laudos às fls. 249 “... A área utilizada como pasto do referido imóvel é de 36,00 hectares e 

a área total com cobertura vegetal nativa é de 14,215 hectares. As medidas acima informadas foram 

obtidas através do GOOGLE, pois não consta dos autos a planta do imóvel. O referido imóvel possui as 

seguintes benfeitorias: uma represa”; 

 2-) Conf. laudo às fls. 250 “A gleba de terra avaliada com área de 50,2150 hectares, conforme 

Matrícula 3.805 de fls. 139/141, localiza-se na Rodovia SP 338 (sentido Cajuru-Altinópolis) próxima ao 

km 325, lado direito da referida rodovia A propriedade possui aproximadamente 71,10% das terras 

formada em pasto (35,70 hectares), e o restante 28,90% em terras brutas, com cobertura vegetal tipo 

cerrado, Reserva Florestal e APP (14,51 hectares), e encontra-se cercada. Classificamos as terras como 

CLASSE III e CLASSE VIII no Sistema Norton. Sua topografia é levemente em declive. 
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 3-) Conf. laudo às fls. 251 “Uma represa com uma lâmina d’água de 1.100,00m² e aterro de 55,00 

metros de extensão”. 

DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL - MATRÍCULA 3.805: R$ 1.221.631,35 (até 

novembro/2021, tendo-se por base o laudo de avaliação às fls. 258 dos autos do processo que atribuiu 

ao imóvel o valor de R$ 1.080.677,00, data base set.2020, a ser atualizado à época do leilão). 

DO VALOR DO DÉBITO: R$ 729.540,00 (valor esse constante do sistema e-SAJ e inicial datada de 

14/02/2011, juntada aos autos do processo, a ser atualizado à época do leilão). 

DO VALOR TOTAL DOS LOTES I E II: R$ 10.317.162,66 (dez milhões, trezentos e dezessete mil, 

cento e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos, a ser atualizado à época do leilão). 

DAS DATAS DOS LEILÕES: 

 O 1º Leilão começará em 01/02/2022, às 11h00min e terminará em 04/02/2022, às 11h00min. 

 O 2º Leilão começará em 04/02/2022, às 11h01min e terminará em 25/02/2022, às 11h00min. 

DA VISITAÇÃO: o(s) interessado(s) em visitar o bem, deverá(ão) munido(s) de cópia do edital de 

leilão e documento de identificação pessoal, agendar visita diretamente com o(a)(s) 

ocupante(s)/executado(a)(s) do imóvel a Sr. JOSÉ ROBERTO ANTONIOLI, CPF 455.753.808-82, 

na Rua São Bento, 392, Paulínia/SP, cabendo ao(s) responsável(is) pela guarda (depositária e 

executada) facultar(erem)-lhe(s) o ingresso, designando se data(s) para a(s) visita(s), sob pena das 

sanções cabíveis, após informado ao MM. Juiz de Direito em que o feito tramita. É VEDADO ao 

Senhor Depositário criar embaraços à visitação do bem sob sua guarda, sob pena de ofensa ao artigo 77 

do CPC. 

DAS CONDIÇÕES DE VENDA: Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou 

maior que a avaliação (1º leilão) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 50% do valor da 

avaliação (2º leilão). Os interessados deverão cadastrar-se previamente no portal 

www.leilaoinvestment.com.br para que participem do leilão eletrônico fornecendo todas as 

informações solicitadas. 

DA PROPOSTA DE PAGAMENTO PARCELADO: Caso não haja propostas para pagamento à 

vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada que deverão ser encaminhadas 

para o correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br, até o início da primeira etapa proposta 

por valor não inferior ao da avaliação e até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja 

considerado vil. Devendo ofertar o pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, exceto a 

comissão do leiloeiro, prevista no artigo 901, § 1º do CPC, que deverá ser depositada antes da 

expedição da carta de arrematação e o restante em até 30 (trinta) meses, com correção mensal pelo 

índice do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A proposta de pagamento do lance à 

vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. 

DOS PAGAMENTOS: O preço do bem arrematado e da comissão do leiloeiro público deverão ser 

depositados em Juízo, através de emissão das guias, acessando o Portal de Custas, Recolhimentos e 

Depósitos (www.tjsp.jus.br), as guias serão emitidas e encaminhas ao arrematante vencedor pelo 

leiloeiro, via correio eletrônico cadastrado, no prazo de até 24 horas da realização do leilão, após a 

aceitação do lanço. (Art. 884, IV do CPC).  
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Art. 892 do CPC: Salvo pronunciamento judicial em sentido diverso, o pagamento deverá ser realizado 

de imediato pelo arrematante, por depósito judicial ou por meio eletrônico. Parágrafo 1º: Se o 

exequente arrematar os bens e for o único credor, não estará obrigado a exibir o preço, mas, se o 

valor dos bens exceder ao seu crédito, depositará, dentro de 3 (três) dias, a diferença, sob pena de 

tornar-se sem efeito a arrematação, e, nesse caso, realizar-se-á novo leilão, à custa do exequente. 

DA MULTA EM CASO DE ATRASO NO PAGAMENTO PARCELADO: Ficam cientes da 

incidência da multa de 10% (sobre a parcela inadimplida, somada às parcelas vincendas) em caso 

de atraso no pagamento parcelado (artigo 895, § 4°, CPC). Em caso de inadimplemento, deverá declarar 

sua ciência sobre a possibilidade de o exequente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do 

valor em aberto nestes mesmos autos (artigo 895, § 5°, CPC). 

DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso 

no valor do lanço) e deverá ser paga pelo arrematante, mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, 

no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão, em conta judicial em nome do 

Juízo.  

DO CANCELAMENTO DO LEILÃO: Caso o leilão seja cancelado em razão de acordo entre as 

partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo leiloeiro, e pelas 

horas despendidas com o preparo do leilão que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa 

ao cancelamento no valor total de R$ 2.500,00. 

DOS ÔNUS HIPOTECÁRIOS: A hipoteca extingue-se com a arrematação, assim, nada será devido 

pelo arrematante ao credor hipotecário (Art. 1499, VI do Código Civil). 

DOS DÉBITOS E OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE: Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais 

taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, desde que o produto da 

arrematação comporte esses débitos e mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. 

Juízo da causa, com pedido de reserva de numerário e de pagamento (Art. 130, Par. Único do CTN). 

DO ESTADO DO BEM: O(s) bem(ns) será(ão) vendido(s) no estado de conservação em que se 

encontra(m), sem garantia(s), constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas 

designadas para as alienações judiciais eletrônicas.  

DOS DOCUMENTOS: A verificação de documentos, de gravames, de credores e de área, é de 

responsabilidade do arrematante inclusive por eventual regularização que se faça necessária.  

DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Nos moldes do Art. 20 do Prov. CSM nº 1625/2009, o auto de 

arrematação somente será assinado pelo Juiz de Direito, após a efetiva comprovação do pagamento 

integral do valor da arrematação e da comissão. Em caso de não pagamento, aplicar-se-á o disposto no 

artigo 21 do Prov. CSM nº 1625/2009. 

DA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO: os atos necessários para a expedição da carta 

de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade do 

arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 ambos do CPC).  
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DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a 

data do leilão. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo 

competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. 

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO: O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienado(s) o(s) 

bem(ns), pagar(em) ou remir a execução, consignando a importância atualizada da dívida, acrescida 

de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o 

executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior 

lance oferecido (art. 902 do CPC). 

DAS DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: fones.: (11) 94719-5717 (11) 3115-2410 ou 3104-6646, 

correio eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br. 

Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s): JOSÉ ROBERTO ANTONIOLI, CPF 455.753.808-82 e s/m 

Antonia Rodrigues Antonioli, CPF 279.236.558-71; DOS COPROPRIETÁRIOS: 1-) José Augusto 

Bernardes da Silva, CPF 358.225.898-04; 2-) José Alves e sua mulher Ana  Rosa Alves, CPF 

774.220.908-04; 3-) Olivia Bernardes Alves; 4-) Joaquina Bernardes da Silvas, CPF 152.529.818; 

5-) Décio Alves da Silva e s/m Maura dos Reis Silva; 6-) Anésia Silva Fernandes e s/m José 

Fernandes Ribeiro; 7-) Alice Bernardes da Silva, CPF 059.273.586-91; 8-) Joaquim Bernardes da 

Silva e s/m Benedita Alves da Silva, CPF 620.096.138-72; 9-) Porfiria Bernardes da Silva, CPF 

551.038.128-00; 10-) Espólio de Jose Correa Filho, na pessoa de sua inventariante Celisa Bernardes 

da Silva Correa, CPF 019.770.778-80; 11-) Celisa Bernardes da Silva Correa, viúva acima 

qualificada; 12-) Luiz Bernardes da Silva e s/m Rosalia Carvalho da Silva, CPF 366.545.908-72 e o 

13-) espólio de José Custódio da Silva, na pessoa de sua inventariante Maria Bernardes da Silva, os 

eventual(is) herdeiro(s)/sucessor(es)/ocupante(s) do imóvel e dos demais interessados, INTIMADOS 

das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.  

Não há recursos vinculados ao processo, pendentes de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 

afixado e publicado na forma da lei. Cajuru,17 de novembro de 2021.  

 

 

Eu, ____________________Escrevente Técnico Judiciário digitei.  

 

E eu, _______________________ Escrivão (ã) Judicial I, subscrevi. 

 

MARIO LEONARDO DE ALMEIDA CHAVES MARSIGLIA 

Juiz de Direito 
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