
  

 

 

24ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP 

 

EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação de ATHLETIC WAY COM DE EQUIPAMENTOS 
PARA GINASTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.736.568/0001-90, JUAREZ 
ROMAGNA GRASSO, inscrito no CPF/MF sob o nº 505.859.919-87; MERLIS CRISTINA GON, 
inscrita no CPF/MF sob o nº 832.668.609-34; UNIVERSAL FITNESS AM LTDA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 02.793.710/0001-41 e JAIME ROMAGNA GRASSO, inscrito no CPF/MF sob 
o nº 248.854.799-91. O Dr. Claudio Antonio Marquesi, MM. Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do 
Foro Central da Capital/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de 1º e 2º 
Leilão do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este Juízo 
processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial que BANCO SAFRA S/A 
move em face de ATHLETIC WAY COM DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA e 
outros - Processo nº 1118257-02.2016.8.26.0100 - Controle nº 2195/2016, e que foi designada 
a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: DO IMÓVEL - O 
imóvel será vendido em caráter "AD CORPUS” e no estado em que se encontra, sem garantia, 
constituindo ônus da parte interessada verificar suas condições antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na 
rede mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a descrição 
detalhada do imóvel a ser apregoado. DA VISITAÇÃO - Os interessados em vistoriar o bem 
deverão enviar solicitação por escrito ao e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. Cumpre 
esclarecer que cabe ao responsável pela guarda do bem autorizar o ingresso dos interessados, 
sendo que a visitação nem sempre será possível. Independente da realização da visita, a 
arrematação será por conta e risco do interessado. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o 1º Leilão terá início no dia 
06/04/2021 às 16:30h e se encerrará dia 09/04/2021 às 16:30h, onde somente serão aceitos 
lances iguais ou superiores ao valor da avaliação; não havendo lance igual ou superior ao valor 
da avaliação, seguir-se-á sem interrupção o 2º Leilão, que terá início no dia 09/04/2021 às 
16:31h e se encerrará no dia 05/05/2021 às 16:30h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será 
conduzido pelo Leiloeiro Oficial Sr. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE 
VENDA DO BEM - No 2º Leilão, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 60% 
(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação 
judicial. DA PREFERÊNCIA - Os condôminos terão preferência na arrematação do bem e 
deverão concorrer no leilão em igualdade de condições perante terceiros, visando possibilitar a 
livre concorrência entre todos. DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel 
correrão por conta do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos 
que serão sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo 
único, do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do bem 
arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do leilão através de 
guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se desfazer a arrematação. 
DA PROPOSTA - Os interessados poderão apresentar proposta de pagamento parcelado, 
encaminhando parecer por escrito para o e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, 
CPC). A apresentação de proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o 
pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso 
(Art. 895, § 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em 
caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento sobre 
a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento autoriza o 
exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução 
do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se 
deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à 
MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título de comissão, o valor correspondente a 3% (três por 
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cento) sobre o preço de arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor 
judicial não está incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma 
hipótese, salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à 
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO 
- O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser realizado em até 
24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de guia de depósito, que 
ficará disponível no site do gestor ou será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo caso a 
intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou pelo endereço 
constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos termos do art. 889, I, do 
CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 3.591 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DE MANAUS/AM - IMÓVEL: LOTE 01: Um lote de terreno situado na Área Pioneira I 
do Distrito Industrial, quarto distrito desta cidade, com uma área de vinte e sete mil, setecentos e 
oitenta e três metros e dez centímetros quadrados e com os seguintes limites: Norte – com área 
verde pertencente a Bufraia, por duas linhas quadradas, sendo a primeira linha de quatro vértices, 
com linhas de duzentos e dois metros e trinta e nove centímetros e azimute de 315º28'27'', oitenta 
e seis metros e cinquenta e dois centímetros e azimute de 344º58'05", quarenta e três metros e 
cinquenta e um centímetros e azimute de 350º13'30", cento e trinta e nove metros e noventa e 
oito centímetros e azimute de 282º29'16" e a segunda linha de um vértice, com linhas de cento e 
sessenta e sete metros e vinte e seis centímetros e azimute de 140º05'37,6" e sessenta e quatro 
metros e azimute de 169º29''11,6"; SUL – com a Rua Matrinxã por duas linhas de sete metros e 
trinta e seis centímetros e azimute de 182º24'54", cinquenta e três metros e cinquenta 
centímetros azimute de 146º08'57" e a segunda linha com um vértice, com linhas de cento e nove 
metros e cinquenta e seis centímetros e azimute de 154º19'51" cento e cinco metros e quarenta e 
seis centímetros e azimute de 157º34'52" – LESTE – com o lote de número 1,31 pertencente a 
jooComercio e Industria S/A, por duas linhas retas de cento e sessenta e sete metros e um 
centímetros e azimute de 224º54'54,2" – OESTE – com a Avenida Buriti por duas linhas retas de 
setenta e um metros e seis centímetros e azimute de 239º42'00", setenta e seis metros e trinta 
centímetros e azimute de 49º53'20,9". Consta na Av.21 desta matrícula a penhora exequenda 
deste imóvel, sendo nomeado depositário os executados. Consta na Av.22 desta matrícula que 
foi decretada a indisponibilidade dos bens de ATHLETIC WAY COM DE EQUIPAMENTOS PARA 
GINASTICA LTDA nos autos da Ação de Execução trabalhista, Processo nº 0624390-
67.2018.8.04.0001, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Manaus/MA. Consta na 
Av.23 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade dos bens de ATHLETIC WAY COM 
DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA nos autos da Ação de Execução Trabalhista, 
Processo nº 0000845-82.2016.5.13.0002, em trâmite na 2ª Vara do Trabalho da Comarca de 
Manaus/MA.  Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 9.799.929,03 (nove milhões, setecentos e 
noventa e nove mil, novecentos e vinte e nove reais e três centavos) para janeiro 2019, que 
será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
MATRÍCULA Nº 1.221 DO 4º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MANAUS/AM – 
IMÓVEL – LOTE 02: UM LOTE DE TERRA, sob o número 130, situada na Rua Matrinxã, Quadra 
Cinco (5), Setor “A” da Área Pioneira do Distrito Industrial Castelo Branco, registrada na Quarta 
(4ª) Serventia Imobiliária desta Cidade, sob a MATRÍCULA DE NÚMERO 1221, com uma área de 
19.839,17M² (dezenove mil, oitocentos e trinta e nove metros quadrados e dezessete centímetros 
quadrados), e o perímetro de seiscentos e trinta e nove metros quadrados e cinquenta e seis 
centímetros lineares (636,56mls), com os seguintes limites e confrontações: ao NORTE com 
terras da Alfema Norte, por um seguimento de reta que vai do marco M-14 com azimute de 
58°32'53”, medindo 85,07m até o marco M-13; ao LESTE com alfema Norte, por um seguimento 
de reta que vai do marco M-13 no azimute148°32'53”, medindo 233,21m, até o M-12; ao SUL com 
Alfema Norte, por um seguimento de reta que vai do marcoM-12 no azimute de 238°32'53”, 
medindo oitenta e cinco metros e sete centímetros (87,07m) até o M-11; e, a OESTE com a Rua 
Matrinxã, por um seguimento de reta que vai do marco M-11 no azimute 238°32'53”, medindo 
233,21m até o marco M-14.No Lote de Terra existe UMA (1) CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL Com 
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AVERBAÇÃO de número 13, sob à MATRÍCULA DE NÚMERO 1221, com área total construída 
de 5.482,00M², (cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois metros quadrados),Contendo: PRÉDIO 
Nº. 01 - FÁBRICA: Pavimento Térreo: Salão de Produção, Setor Fiscal, Administração, 
Superintendência, Recepção, Reuniões, Gerência Técnica, Gerência de Planejamento, Escritório, 
Pessoal, Copa, Sanitários, Subestação, Depósito, Vestiário, Sala de Compressores, Escada; 
PRÉDIO Nº 02 - REFEITÓRIO: Salão, Cozinha, Serviço, Dispensa, Sala, Sanitário; PRÉDIO Nº 
03 - FÁBRICA DE PING PONG: Produção, erigrafia, Polimento, Compressores, Tanque de 
Lavagem, Sanitário; PRÉDIO Nº 04 LOJA: Sala, Vendas, Sanitário; PRÉDIO Nº 05 PORTARIA: 
Recepção, Sala, Sanitário, Casa de Bombas, Caixa D'Água, Elevada, Cisterna; PRÉDIO Nº 06 
CARPINTARIA: Produção, depósito; PRÉDIO Nº 07 - DEPÓSITO DE INFLAMÁVEIS;PRÉDIO Nº 
08 CALDEIRA. Consta na Av.15 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo 
nomeado depositário os executados. Consta na Av.16 desta matrícula que nos autos da Ação 
de Titulo Extrajudicial, Processo nº 1002385-02.2017.8.26.0100, em trâmite na 5ª Vara Cível da 
Comarca de São Paulo/SP, requerida por BANCO SAFRA S/A contra ATHLETIC WAY COM DE 
EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA, este imóvel foi penhorado, sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.17 desta matrícula que foi decretada a indisponibilidade 
dos bens de ATHLETIC WAY COM DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA nos autos da 
Ação de Execução trabalhista, Processo nº 0624390-67.2018.8.04.0001, em trâmite na 2ª Vara 
do Trabalho da Comarca de Manaus/MA. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 9.983.586,23 (nove 
milhões novecentos e oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três 
centavos) para janeiro 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. 
 
MATRÍCULA Nº 7002 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA/SC – 
IMÓVEL – LOTE 03: Unidade autônoma, constituída pelo apartamento nº 1,306, situado no 
Edifício Marcia Maria, com a área privativa de 81,85m2, área de uso comum de 12,17m2, área 
total de 93,72 m2, área ideal do terreno com 8,03m2, fração ideal do terreno 1,1281%. Está 
construído sobre um terreno, situado na zona urbana desta cidade e comarca de Barra Velha, 
Estado de Santa Catarina, com a área de 698,79 metros quadrados e as seguintes medidas e 
confrontações: Medindo 23,56 metros de frente para o lado ímpar da Avenida Santa Catarina, 
distante 46,00 metros da Rua Dr. Humberto Pimentel e 21,48 metros de largura nos fundos com 
terras de Caio Pimentel e 21,48 metros de largura nos fundos com terras de Caio Pimentel e 
31,03 metros de extensão em ambos os lados, estremando do lado direito da quem da Avenida 
Santa Catarina olha o imóvel com terras de ADEMAR Jose dos Santos, digo Passos, hoje Jose 
Mann e do lado esquerdo com terras de Alonso Carvalho Braga, hoje Antônio Siqueira Gusso. 
Consta na Av.03 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado 
depositário JAIME ROMAGNA GRASSO. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 190.000,00 (cento 
e noventa mil reais) para outubro de 2019 que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. MATRÍCULA Nº 7.003 DO CARTÓRIO 
DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA/SC – IMÓVEL – Uma vaga de garagem, de nº 
09, situada no Edifício Marcia Maria, com a área privativa de 12,00m2, área de uso comum de 
23,78m2, área total de 35,78m2, área ideal de terreno de 1,64m2, fração ideal do terreno com 
0,2344%. Esta construída sobre um terreno: situado na zona urbana desta cidade e comarca de 
Barra Velha, Estado de Santa Catarina, com a área privativa de 698,79 metros quadrados e as 
seguintes medidas e confrontações: medindo 23,56 metros de frente para o lado ímpar da 
Avenida Santa Catarina, distante 46,00 metros da Rua Dr. Humberto Pimentel e 21,48 metros de 
largura nos fundos com terras de Caio Pimentel e 31,03 metros de extensão em ambos os lados, 
estremando do lado direito de quem da Avenida Santa Catarina olha o imóvel, (estremando do 
lado) digo, com terras de Ademar Jose Carvalho, hoje Antônio Siqueira Gusso. Consta na Av.03 
desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário JAIME 
ROMAGNA GRASSO. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 50.000,00 cinquenta mil reais) para 
outubro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. Valor total da Avaliação do imóvel e da vaga de garagem: 



  

 

 

R$ 240.000,00, (duzentos e quarenta mil reais) para outubro de 2019, que será atualizado 
até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP 
 
MATRÍCULA Nº 11.446 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA/SC – 
IMÓVEL – LOTE 04: Fração ideal do solo, edificada no 1º pavimento ou andar, do edifício 
Residencial Toulouse, situado na Avenida Santa Catarina, esquina com a rua Humberto Pimentel, 
que corresponderá a Vaga de Garagem 01: Área privativa real de 15,30m2, privativa comum real 
de 17,06m2, comum real de 3,116135m2, perfazendo uma área real correspondente ou global de 
35,4761354m2, correspondendo a uma fração ideal do solo de 0,4783% do terreno, ou seja, 
3,131344m. Descrição do Terreno: situado nesta cidade e comarca de Barra Velha, Estado de 
Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 15,32 metros a oeste com a 
Avenida Santa Catarina, de quem da frente olha o imóvel de ambos os lados, estremando do lado 
direito ao Sul com terras de Caio Pimentel e o edifício Marica Maria em 43,01 metros; do lado 
esquerdo ao norte com a Rua Humberto Pimentel em 43,86 metros; na linha dos fundos ao leste 
com terras de Gunther com 14,43, com área total de 654,72 metros quadrados. Consta na 
Av.017 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário JAIME 
ROMAGNA GRASSO. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para 
outubro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. 
 
MATRÍCULA Nº 11.447 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA/SC – 
IMÓVEL – LOTE 05: Fração ideal do solo, edificada no 1º pavimento ou andar térreo, do Edifício 
Residencial Toulouse, situado na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua Humberto 
Pimentel, que correspondera a Vaga de Garagem 02: Área privativa real de 15,30m2, privativa 
comum real de 17,06m2, comum real de 3,116135m2, perfazendo uma área real correspondente 
a ou global de 35,4761354m2, correspondendo  uma fração ideal do solo de 0,4783% do terreno, 
ou seja, 3,131344m, Descrição do Terreno: situado nesta cidade e comarca de Barra Velha, 
Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 15,32 metros a 
oeste com a Avenida Santa Catarina; de quem da frente olha o imóvel de ambos os lados, 
estremando do lado direito ao sul com terras de Caio Pimentel e o Edifício Marcia Maria em 43,01 
metros; do lado esquerdo ao norte com a Rua Humberto Pimentel em 43,86 metros; na linha nos 
fundos ao leste com térreas de Gunther com 14,43, com área total de 654,72 metros quadrados. 
Consta na Av.017 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado 
depositário JAIME ROMAGNA GRASSO. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) para outubro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
MATRÍCULA Nº 11.448 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA/SC – 
IMÓVEL – LOTE 06: Fração ideal do solo, edificada no 1º pavimento ou andar térreo, do Edifício 
Residencial Toulouse, situado na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua Humberto 
Pimentel, que correspondera a Vaga de Garagem 03: Área privativa real de 15,30m2, privativa 
comum real de 17,06m2, comum real de 3,116135m2, perfazendo uma área real correspondente 
a ou global de 35,4761354m2, correspondendo  uma fração ideal do solo de 0,4783% do terreno, 
ou seja, 3,131344m, Descrição do Terreno: situado nesta cidade e comarca de Barra Velha, 
Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 15,32 metros a 
oeste com a Avenida Santa Catarina; de quem da frente olha o imóvel de ambos os lados, 
estremando do lado direito ao sul com terras de Caio Pimentel e o Edifício Marcia Maria em 43,01 
metros; do lado esquerdo ao norte com a Rua Humberto Pimentel em 43,86 metros; na linha nos 
fundos ao leste com térreas de Gunther com 14,43, com área total de 654,72 metros quadrados. 
Consta na Av.017 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado 
depositário JAIME ROMAGNA GRASSO. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) para outubro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 



  

 

 

MATRÍCULA Nº 11.449 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA/SC – 
IMÓVEL – LOTE 07: Fração ideal do solo, edificada no 1º pavimento ou andar térreo, do Edifício 
Residencial Toulouse, situado na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua Humberto 
Pimentel, que correspondera a Vaga de Garagem 04: Área privativa real de 15,30m2, privativa 
comum real de 17,06m2, comum real de 3,116135m2, perfazendo uma área real correspondente 
a ou global de 35,4761354m2, correspondendo  uma fração ideal do solo de 0,4783% do terreno, 
ou seja, 3,131344m, Descrição do Terreno: situado nesta cidade e comarca de Barra Velha, 
Estado de Santa Catarina, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 15,32 metros a 
oeste com a Avenida Santa Catarina; de quem da frente olha o imóvel de ambos os lados, 
estremando do lado direito ao sul com terras de Caio Pimentel e o Edifício Marcia Maria em 43,01 
metros; do lado esquerdo ao norte com a Rua Humberto Pimentel em 43,86 metros; na linha nos 
fundos ao leste com térreas de Gunther com 14,43, com área total de 654,72 metros quadrados. 
Consta na Av.017 desta matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado 
depositário JAIME ROMAGNA GRASSO. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 30.000,00 (trinta 
mil reais) para outubro de 2019, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
   
MATRÍCULA Nº 11.520 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BARRA VELHA/SC – 
IMÓVEL – LOTE 08: Fração ideal do solo, edificada no 3º pavimento ou 2º andar do Edifício 
Residencial Toulouse, situado na Avenida Santa Catarina, esquina com a Rua Humberto 
Pimentel, que correspondera ao Box Para Deposito 10: Área privativa real de 2,42m2, comum 
real de 0,233036m2, perfazendo uma área real correspondente ou global de 2,653061m2, 
correspondendo a uma fração ideal do solo de 0,0260% do terreno, ou seja, 0,170380m2; 
descrição do terreno: situado nesta cidade e comarca de Barra Velha, Estado de Santa Catarina, 
com as seguintes medidas e confrontações: medindo 15,32 metros a oeste com a Avenida Santa 
Catarina; de quem da frente olha o imóvel de ambos os lados, estremando do lado direito ao sul 
com terras de Caio Pimentel e o Edifício Marcia Maria em 43,01 metros; do lado esquerdo ao 
norte com a Rua Humberto Pimentel em 43,86 metros; na linha nos fundos ao leste com térreas 
de Gunther com 14,43, com área total de 654,72 metros quadrados. Consta na Av.017 desta 
matrícula a penhora exequenda deste imóvel, sendo nomeado depositário JAIME ROMAGNA 
GRASSO. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 3.000,00 (três mil reais) para outubro de 2019, 
que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do 
TJ/SP. Débitos desta ação no valor de R$ 4.181.402,24 (28/10/2016). Remição da execução: 
O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os bens, pagar(em) o remir a execução 
pagando ou 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). Observação: Com relação aos embargos de terceiros a 
validade de eventual arrematação só será analisada após o transito em julgado da decisão que 
apreciar a impugnação do terceiro em relação aos imóveis de matriculas 7.002 e 7.003 do CRI de 
Barra Velha/SC. 
 
 
São Paulo, 07 de abril de 2021. 
 
 
Eu, _____________________, diretora/diretor, conferi. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

___________________________________ 
Dr. Claudio Antonio Marquesi 

Juiz de Direito 
 
 
 


