
1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Vinhedo/SP 
 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados LATICÍNIOS SUÍÇO HOLANDÊS 
LTDA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.428.808/0001-37; JOAQUIM SIMÕES FILHO, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 269.545.088-53; e sua mulher MARLI ROMIO SIMÕES, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 920.574.548-00; e do credor hipotecário FRÍSIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, 
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 76.107.770/0001-08. O Dr. Fábio Marcelo Holanda, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Vinhedo/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 ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de LATICÍNIOS SUÍÇO 
HOLANDÊS LTDA E OUTROS - Processo nº 0000571-27.2006.8.26.0659 – Controle nº 
139/2006, 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 Leiloeiro www.megaleiloes.com.br, em conformidade com o disposto no art. 887, § 2º, do CPC, 
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, pois 
alguns bens estão em posse do executado. 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 
08/08/2022 às 15:00 h e se encerrará dia 11/08/2022 às 15:00 h, 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 11/08/2022 às 15:01 
h e se encerrará no dia 31/08/2022 às 15:00 h, 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. 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 ao 
Leiloeiro, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do imóvel. A comissão devida ao Leiloeiro 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 
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incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão do Leiloeiro deverá 
ser realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através de 
guia de depósito que 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 
DOS BENS: LOTE 01: MATRÍCULA Nº 2.381 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE PERUÍBE/SP - IMÓVEL: O lote de terreno nº 20 da quadra 24, da Cidade 
Balneária Peruíbe, Gleba 2, no município de Peruíbe, medindo 10,00m de frente para a Avenida 
Beira Mar, por 35,00m de ambos os lados, da frente aos fundos, onde tem a largura da frente, 
encerrando a área de 350,00m2, confrontando de um lado com o lote 19, de outro com o lote 21, 
e nos fundos com o lote 03, lotes confinantes todos da mesma quadra e de propriedade da 
Sociedade Construtora e Imobiliária Peruíbe Ltda. Consta na Av.03, 07 e 08 desta matrícula a 
penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. 
Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 
89600832006, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, requerido por GELSON 
OLIVEIRA SANTOS contra SIMÕES E MOREIRA LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.05 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, 
foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.06 desta 
matrícula que nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de 
Frutal/MG, foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Contribuinte 
nº 1.1.146.0155.001.375. Consta as fls.472 dos autos que encontra-se edificado em área 
construída de 100,00m2, sendo 50,00m2 térreos, mais 50,00m2 de construção de pavimento 
superior. Avaliação deste lote: R$ 642.051,60 (seiscentos e quarenta e dois mil, cinquenta e 
um reais e sessenta centavos) para junho de 2022, que será atualizado até a data da 
alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 02: MATRÍCULA Nº 2.382 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE PERUÍBE/SP - IMÓVEL: O lote de terreno nº 04 da quadra 24, da Cidade Balneária Peruíbe, 
no município de Peruíbe, medindo 10,00m de frente para a Rua D, por 36,00m da frente aos 
fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, encerrando a área de 
360,00m2, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno, com o lote 03, do 
lado esquerdo com o lote 05, e nos fundos com o lote 19. Consta na R.03 desta matrícula que 
nos autos da Ação de Execução, Processo nº 0111.06.005606-1, em trâmite na Vara Judicial de 
Campina Verde/MG, requerido por AGROVERDE COOPERATIVA VALE DO RIO VERDE LTDA 
contra LATICÍNIOS SUÍÇO – HOLÂNDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.04, 08 e 09 desta matrícula a 
penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. 
Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 
89600832006, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, requerido por GELSON 
OLIVEIRA SANTOS contra SIMÕES E MOREIRA LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, 
foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.07 desta 
matrícula que nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de 
Frutal/MG, foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Contribuinte 
nº 1.1.146.0328.001.355. MATRÍCULA Nº 2.384 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA COMARCA DE PERUÍBE/SP - IMÓVEL: O lote de terreno nº 05 da quadra 24, da Cidade 
Balneária Peruíbe, no município de Peruíbe, medindo 10,00m de frente para a Rua D, por 36,00m 
da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, 
encerrando a área de 360,00m2, confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno, 
com o lote 04, do lado esquerdo com o lote 06, e nos fundos com o lote 18. Consta na R.03 
desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 0111.06.005606-1, em trâmite 
na Vara Judicial de Campina Verde/MG, requerido por AGROVERDE COOPERATIVA VALE DO 
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RIO VERDE LTDA contra LATICÍNIOS SUÍÇO – HOLÂNDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o 
imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.04, 08 e 09 
desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositários 
os executados. Consta na Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução 
Trabalhista, Processo nº 89600832006, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, 
requerido por GELSON OLIVEIRA SANTOS contra SIMÕES E MOREIRA LTDA E OUTROS, foi 
penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 
desta matrícula que nos autos do Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara 
Federal de Jundiaí/SP, foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. 
Consta na Av.07 desta matrícula que nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 
1ª Vara Cível de Frutal/MG, foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES 
FILHO. Contribuinte nº 1.1.146.0338.001.803. MATRÍCULA Nº 2.385 DO CARTÓRIO DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PERUÍBE/SP - IMÓVEL: O lote de terreno nº 06 da 
quadra 24, da Cidade Balneária Peruíbe, no município de Peruíbe, medindo 10,00m de frente 
para a Rua D, por 36,00m da frente aos fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma 
medida da frente, encerrando a área de 360,00m2, confrontando do lado direito de quem da rua 
olha para o terreno com o lote 05, do lado esquerdo com o lote 07, e nos fundos com o lote 17. 
Consta na R.03 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 
0111.06.005606-1, em trâmite na Vara Judicial de Campina Verde/MG, requerido por 
AGROVERDE COOPERATIVA VALE DO RIO VERDE LTDA contra LATICÍNIOS SUÍÇO – 
HOLÂNDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.04, 08 e 09 desta matrícula a penhora exequenda do 
imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. Consta na Av.05 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 89600832006, em 
trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, requerido por GELSON OLIVEIRA SANTOS contra 
SIMÕES E MOREIRA LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta matrícula que nos autos do Processo 
nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretado a 
indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.07 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de Frutal/MG, foi 
decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Contribuinte nº 
1.1.146.0348.001.245. Consta as fls.574 dos autos que os imóveis encontram-se unificados com 
edificação de 436,00m2 de área construída, no emplacamento nº 192 da Rua Nicolau Preste, 
fazendo fundos com a Av. Governador Mário Covas Junior em Peruíbe. Avaliação deste lote: R$ 
2.484.203,00 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e três reais) para 
junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização 
monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 03: MATRÍCULA Nº 2.383 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE PERUÍBE/SP - IMÓVEL: O lote de terreno nº 05 da quadra 08, da Estância Balneária Maria 
Helena Novaes, no município de Peruíbe, medindo 11,28m de frente para a Rua 07, à direita de 
quem do terreno olha para a citada rua, confronta com o lote 04, onde mede 37,40m; à esquerda 
confronta com o lote 06, onde mede 40,00m, e nos fundos com o lote 07, onde mede 11,00ms; 
encerrando a área de 425,70m2. Consta na R.03 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução, Processo nº 0111.06.005606-1, em trâmite na Vara Judicial de Campina Verde/MG, 
requerido por AGROVERDE COOPERATIVA VALE DO RIO VERDE LTDA contra LATICÍNIOS 
SUÍÇO – HOLÂNDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositário o executado. Consta na Av.04, 08 e 09 desta matrícula a penhora 
exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositários os executados. Consta na 
Av.05 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução Trabalhista, Processo nº 
89600832006, em trâmite na 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP, requerido por GELSON 
OLIVEIRA SANTOS contra SIMÕES E MOREIRA LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel 
desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.06 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, 
foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.07 desta 



matrícula que nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de 
Frutal/MG, foi decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Contribuinte 
nº 1.3.519.0210.001.401. Avaliação deste lote: R$ 236.156,33 (duzentos e trinta e seis mil, 
cento e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos) para junho de 2022, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 04: MATRÍCULA Nº 2.386 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE PERUÍBE/SP - IMÓVEL: Um prédio comercial, composto de salão, banheiros e edícula nos 
fundos, com a área total construída de 123,16m2, e seu respectivo terreno formado por parte dos 
lotes nºs 17 e 18 da quadra 24, da Cidade Balneária Peruíbe, no município de Peruíbe, medindo 
10,00m de frente para a Avenida Presidente Marechal Arthur da Costa e Silva; quem dessa 
avenida olha para o imóvel, pelo lado direito, sempre em confronto com o prédio A, construído na 
outra parte do terreno formado pelos lotes 17 e 18, mede em linha reta na direção aos fundos na 
distância de 9,68m; desse ponto deflete à esquerda em ângulo de 90° e segue por uma reta de 
1,80m; deflete em ângulo de 90° à direita e segue por 5,32m em linha reta na direção dos fundos; 
torna a defletir à direita em ângulo de 90° e segue por uma reta de 1,80m; desse ponto, deflete à 
esquerda em ângulo de 90° e segue por linha reta de 20,00m, até encontrar a linha dos fundos do 
terreno; nos fundos onde mede 10,00m confronta com o lote 05 e pelo lado esquerdo onde mede 
35,00m da frente aos fundos, confronta com o lote 19, encerrando a área de 340,42m2. Consta 
na Av.03, 06 e 07 desta matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo 
nomeado depositários os executados. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos do 
Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretado 
a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.05 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de Frutal/MG, foi 
decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Contribuinte nº 
1.1.146.0135.001.485. Consta as fls.526 dos autos que não existe edificação, apenas uma parte 
de uma construção em ruínas. Avaliação deste lote: R$ 562.118,44 (quinhentos e sessenta e 
dois mil, cento e dezoito reais e quarenta e quatro centavos) para junho de 2022, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 05: MATRÍCULA Nº 2.387 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE PERUÍBE/SP - IMÓVEL: O lote de terreno nº 19 da quadra 24, da Cidade Balneária Peruíbe, 
no município de Peruíbe, medindo 10,00m de frente para a Avenida "A", por 35,00m da frente aos 
fundos de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma medida da frente, encerrando a área de 
350,00m2, confrontando do lado direito de quem da avenida olha para o imóvel com o lote 18, do 
lado esquerdo com o lote 20, e nos fundos com o lote 04. Consta na Av.03, 06 e 07 desta 
matrícula a penhora exequenda do imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositários os 
executados. Consta na Av.04 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretado a 
indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.05 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de Frutal/MG, foi 
decretado a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Contribuinte nº 
1.1.146.0145.001.295. Consta as fls.500 dos autos que no terreno encontra-se edificado, sendo 
50,00m2 térreos, mais 12,00m2 de construção em pavimento superior. Avaliação deste lote: R$ 
574.851,90 (quinhentos e setenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa 
centavos) para junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela 
de atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 06: MATRÍCULA Nº 6.671 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE FRUTAL/MG - IMÓVEL: Um terreno, situado nesta cidade de Frutal, contendo a área de 
4.518,50m2 (quatro mil, quinhentos e dezoito metros e cinquenta centímetros quadrados), dentro 
das seguintes divisas e confrontações: Começam no canto do terreno, na confrontação com as 
Ruas Senador Gomes da Silva e Domicia no Ferreira e seguem em rota, na distância de 86,50 
metros; em seguida, virando esquerda, passam a confrontar com a Rua Dr. Tiago de Castro, na 
distância de 68,25 metros; virando a esquerda, seguem a extensão de 27,20 metros, 



confrontando es com propriedades de Dr. Ary de Andrade; a seguir, virando ainda a esquerda, na 
distância de 17,80 metros, passam a confrontar com Miguel D'Alessandro Filho, para, em 
seguida, virando à direita, percorrem a extensão de 9,50 metros; novamente, virando a esquerda, 
seguem na distância de 6,80 metros, confrontando com Miguel D'Alessandro Filho; virando a 
direita, seguem na distância de 61,60 metros até encontrar a Rua Senador Gomes da Silva, 
confrontando com o mesmo Miguel D'Alessandro Filho; finalmente virando a esquerda, seguem a 
distância de 42,00 metros, até encontrar o ponto onde tiveram início estas divisas. Existindo no 
terreno acima as seguintes construções: Um prédio, para usina de resfriamento de leite, 
construído em alvenaria, coberto de telhas francesas em parte e de telhas e ternit no restante, 
sendo uma ala toda forrada, com paredes revestidas de azulejos, com doze (12) cômodos, piso 
de ladrilhos, com material de primeira qualidade, portas de ferro madeira, vitraux nas laterais; e 
outra ala, com doze (12) cômodos, sem forro, piso de cimento e ladrilhos, portas de madeira e 
ferro, instalações sanitárias completas, vitraux nas laterais, fazendo tudo uma área construída de 
824,00m2, toda circundada por calçamento a concreto e paralepípedo; Outro prédio, para 
escritório, com área construída de 138,00m2, contendo dez (10) cômodos, sendo cinco com piso 
de ladrilhos e cinco de tacos de madeira, todos forrados com eucatex, madeira e laje de tijolos, 
cobertura de telhas francesas, portas 1 de ferro e madeira, vitraux, e dos quais três cômodos 
servem de dependências sanitárias; e outro prédio, para oficina mecânica, com área construída 
de 286,00m2, com pé direito de 6,00 metros, piso de concreto, cobertura de telhas francesas, 
com portas de ferro e vitraux laterais, tudo de material de primeira qualidade; situado à Rua 
Domiciano Ferreira, nº 84, nesta cidade de Frutal. Consta na Av.03 desta matrícula que foi feito 
um acréscimo e modificações das benfeitorias, as quais passam a ter a descrição seguinte: 1º) 
prédio da usina, com área de 824,00m2, construído com paredes de alvenaria de tijolos 
revestidas interna e externamente, com pé direito de 4,00 metros, cobertura de telhas francesas e 
forro de eucatex e gesso, sendo a plataforma de recepção de leite, coberta com telhas de 
alumínio sobre estrutura metálica; as paredes, internamente, tem uma barra de azulejos brancos 
com altura de 2,00 metros; piso de cerâmica tipo Kosodur; a sala do frio não tem forro e o piso de 
tijolos revestidos de cimento rústico; no cômodo de caldeira o piso é de cerâmica vermelha; no 
prédio existem duas câmaras frigoríficas e nos fundos há um cômodo para depósito e um 
vestiário, com forro de madeira e piso cimentado; a sala de fabricação de manteiga tem piso de 
ladrilhos hidráulicos; 2º) prédio do escritório operacional, com área construída de 138,00m2, em 
alvenaria de tijolos sem estrutura, rebocada e pintada, com cobertura em 1/2 de água, digo, em 
1/2 água de talhas francesas, com três cômodos com pisos cimentados e ou ladrilhados e sem 
forro; as esquadrias são metálicas e envidraçadas e as portas de madeira tipo almofadada; 3º) 
prédio da oficina/garagem, galpão parcialmente fechado, estruturado em concreto armado, com 
cobertura em quatro águas de telhas francesas; existindo divisão para dois cômodos, em 
alvenaria de tijolos e sem forro, sendo a área total de construção de 286,00m2 com pé direito de 
4,00 metros; 4º) Sala de força, com 30,00m2, construção estruturada em concreto, alvenaria de 
tijolos, rebocada e pintada e cobertura com laje impermeabilizada; o piso e cimenta do 
desempenado e a ventilação e feita por caixilhos fixos metálicos; 5º) vestiários/sanitários/sala da 
IF, área construída de 141,00m2, em "L", edificado em alvenaria aparente de tijolos maciços, 
estruturado em concreto armado, sobre a fundação corrida de concreto ciclópico; a cobertura em 
1/2 água, e de telhas coloniais; o piso e revestido com cerâmica esmaltada; as paredes são 
rebocadas e pintadas ou/azulejadas até o teto; o forro é de laje pré-moldada revestida e as 
esquadrias são metálicas com vidro canelado; 6º) fábrica de queijo, com área de 694,00m2 e pé 
direito de 4,00 metros, edificado em alvenaria de tijolos, estruturados em concreto armado, com 
cobertura de estrutura, metálica e telhas de alumínio trapezoidal; as paredes são rebocadas e 
pintadas e, internamente são azulejadas até a altura de 3,50 metros; o piso e revestido com 
cerâmica tipo korodur e as esquadrias são metálicas e envidraçadas; o galpão tem divisão para 
um salão em dois níveis, duas salas e seis câmaras frias; a área de câmaras é de 475,00m2, 
onde a construção é totalmente isolada termicamente; anexo ao galpão existe uma área coberta 
de 126,00m2 destinada a circulação e descarga de veículos; 7º) galpão, com 322,00m2 de área 
construída, pé direito de 5,00 metros, edificado em alvenaria de tijolos, rebocada e pintada, sem 
estrutura, com cobertura em quatro águas, de telhas francesas; o piso é cimentado rústico; as 
esquadrias são caixilhos fixos metálicos envidraçados e as portas de enrolar, sendo quatro 



portas; 8º) escritório do conselho administrativo, com 132,00m2 de área construída, pé direito de 
3,50 metros, edificado em alvenaria de tijolos, rebocada e pintada, com cobertura de telhas 
francesas e forro de eucatex e ou laje; o prédio tem divisão para um salão, cinco salas, dois 
sanitários, um corredor e uma cozinha; no salão, sanitários e cozinha o piso é de cerâmica e nas 
salas é taqueado; as esquadrias são metálicas e envidraçadas e as portas de madeira; tudo 
localizado nesta cidade de Frutal, prevalecendo como endereço a Rua Senador Gomes da Silva, 
nº 479. Consta no R.23 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 
480.06.080945-0, em trâmite 1ª Vara Cível de Patos de Minas/MG, requerida por COOPERATIVA 
MISTA AGROPECUÁRIA DE PATOS DE MINAS contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E 
OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. 
Consta no R.25, Av.26 e 32 desta matrícula que o imóvel foi dado em hipoteca a FRÍSIA 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. Consta no R.27 desta matrícula que o imóvel foi arrolado 
pelo Delegado Substituto da Receita Federal do Brasil em Jundiaí/SP. Consta no R.28 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Extrajudicial, Processo nº 0163/06, em trâmite na 
1ª Vara Cível de Jundiaí/SP, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra LATICÍNIO SUÍÇO 
HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.29 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
659.01.2012.005506-0, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Vinhedo/SP, foi decretada a 
indisponibilidade do imóvel. Consta na Av.30 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretada a 
indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.31 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de Frutal/MG, foi 
decretada a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.33 desta 
matrícula que nos autos da Ação de Execução Extrajudicial, Processo nº 0001566-
82.2011.8.16.0064, em trâmite Vara Cível de Castro/PR, requerida por FRÍSIA COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o 
imóvel desta matrícula. MATRÍCULA Nº 35.892 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE FRUTAL/MG - IMÓVEL: Um terreno urbano, localizado na Rua Senador Gomes 
da Silva, nesta cidade de Frutal-MG; contendo a área total de 2.146,05m2 (dois mil, cento e 
quarenta e seis metros e cinco centímetros quadrados), composto do lote nº 04 (quatro), da 
quadra nº 30 (trinta), dentro das seguintes medidas e confrontações: Pela frente 32,15 metros 
confrontando com a Rua Senador Gomes da Silva; pelo lateral direito 73,40 metros confrontando 
com os lotes nºs 05, 07 e 08; pela lateral esquerda, 61,00 metros confrontando com o lote nº 03, 
onde vira em ângulo na extensão de 7,50 metros confrontando com o lote nº 03, onde vira em 
ângulo na extensão de 9,90 metros até os fundos confrontando também com o lote nº 03; e pelos 
fundos 22,50 metros confrontando com os lotes nºs 03 e 02. Existindo neste lote benfeitorias 
constantes de uma casa de morada, construída de tijolos, rebocada, coberta de telhas francesas, 
com oito (8) cômodos, dois (2) banheiros, alpendre, garagem e área de serviço, localizada na Rua 
Senador Gomes da Silva, nº 425, nesta cidade de Frutal-MG. Consta no R.02 desta matrícula 
que nos autos da Ação de Execução, Processo nº 480.06.080945-0, em trâmite 1ª Vara Cível de 
Patos de Minas/MG, requerida por COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE PATOS DE 
MINAS contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.05 e 13 desta matrícula que 
o imóvel foi dado em hipoteca a FRÍSIA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. Consta no R.07 
desta matrícula que o imóvel foi arrolado pelo Delegado Substituto da Receita Federal do Brasil 
em Jundiaí/SP. Consta no R.08 desta matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 
271.11.010407-9, em trâmite na 1ª Vara Cível de Jundiaí/SP, requerida por BANCO BRADESCO 
S/A contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.09 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 659.01.2012.005506-0, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Vinhedo/SP, foi 
decretada a indisponibilidade do imóvel. Consta na Av.10 desta matrícula que nos autos do 
Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretada 
a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.12 desta matrícula que 
nos autos do Processo nº 0271010028097, em trâmite na 1ª Vara Cível de Frutal/MG, foi 
decretada a indisponibilidade de bens de JOAQUIM SIMÕES FILHO. Consta na Av.14 desta 



matrícula que nos autos da Ação de Execução Extrajudicial, Processo nº 0001566-
82.2011.8.16.0064, em trâmite Vara Cível de Castro/PR, requerida por FRÍSIA COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o 
imóvel desta matrícula. Consta as fls.625 dos autos que em virtude das vultuosas construções 
erigidas sobre os imóveis é que se se unificou os lotes numa só construção, cujas áreas reunidas 
perfazem a área construída de 5.866,00m2, subdivida em 08 (oito) categorias que compõem o 
imóvel comercial utilizado como Usina de Resfriamento de Leite. Avaliação deste lote: R$ 
11.299.599,00 (onze milhões, duzentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e nove 
reais) para junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme tabela de 
atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 07: MATRÍCULA Nº 9.351 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE FRUTAL/MG - IMÓVEL: Um terreno urbano, composto do lote 08 (oito), da quadra 11 (onze), 
com a área total de 232,56m2 (duzentos e trinta e dois metros e cinquenta e seis centímetros 
quadrados), situado nesta cidade de Frutal, à Rua Domiciano Ferreira, esquina com a Avenida 
Homero Alves de Souza, confrontando pela frente com a Rua Domiciano Ferreira por 10,75 
metros; de um lado com a Avenida Homero Alves de Souza por 21, 60 metros; de outro lado com 
Sebastiana Fontes Barbosa por 24,00 metros; e pelos fundos com Lázaro Divino de Araújo, por 
10,24 metros. Consta no R.08 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, Processo 
nº 027106047960-4, em trâmite 1ª Vara Cível de Frutal/MG, requerida por MINEIRINHO 
TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi 
penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.09 
desta matrícula que o imóvel foi arrolado pelo Delegado Substituto da Receita Federal do Brasil 
em Jundiaí/SP. Consta no R.10 desta matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 
271.11.010407-9, em trâmite na 1ª Vara Cível de Jundiaí/SP, requerida por BANCO BRADESCO 
S/A contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.11 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 659.01.2012.005506-0, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Vinhedo/SP, foi 
decretada a indisponibilidade do imóvel. Consta no R.12 desta matrícula que nos autos da Ação 
de Execução Fiscal, Processo nº 2006.006482-8, em trâmite 1ª Vara Cível de Itatiba/SP, 
requerida por FAZENDA NACIONAL contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, 
foi penhorado o imóvel desta matrícula. Consta na Av.13 desta matrícula que nos autos do 
Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretada 
a indisponibilidade do imóvel. Avaliação deste lote: R$ 410.658,25 (quatrocentos e dez mil, 
seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos) para junho de 2022, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 08: MATRÍCULA Nº 21.852 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE FRUTAL/MG - IMÓVEL: Um terreno urbano, localizado à Rua Dr. Thiago de Castro, esquina 
com a Rua Domiciano Ferreira, nesta cidade de Frutal, contendo a área total de 1.527,28m2 (um 
mil, quinhentos e vinte e sete metros e vinte e oito centímetros quadrados), composto do lote nº 
07(sete), da quadra nº 11(onze), com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente 34,70 
metros com a Rua Dr. Thiago de Castro; pelo lado direito 53,00 metros com Sebastiana Fontes 
Barbosa e Nilson Furta do de Mendonça; pelos fundos 24,00 metros com Alyrio Umbelino Terra; e 
pelo lado esquerdo, 51,80 metros com a Rua Domiciano Ferreira; Existindo benfeitorias de uma 
casa de morada, construída de tijolos, contendo onze (11) cômodos, banheiro, coberta de telhas 
comuns, piso de assoalho e cimento, área de ser viço, e demais dependências de menor monta, 
com o nº 189; e mais outra casa de morada, em mau estado de conservação, construída de 
tijolos, contendo quatro(4) cômodos, coberta de telhas comuns, rebocada e taboas em parte, piso 
de tijolos rejuntados e demais dependências de menor monta, com o nº 175; na Rua Thiago de 
Castro, nesta cidade, de Frutal. Consta no R.07 desta matrícula que nos autos da Ação de 
Execução, Processo nº 027106047960-4, em trâmite 1ª Vara Cível de Frutal/MG, requerida por 
MINEIRINHO TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA 
E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. 
Consta no R.08 desta matrícula que o imóvel foi arrolado pelo Delegado Substituto da Receita 



Federal do Brasil em Jundiaí/SP. Consta no R.09 desta matrícula que nos autos da Carta 
Precatória, Processo nº 271.11.010407-9, em trâmite na 1ª Vara Cível de Jundiaí/SP, requerida 
por BANCO BRADESCO S/A contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi 
penhorado o imóvel desta matrícula sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.10 
desta matrícula que nos autos do Processo nº 659.01.2012.005506-0, em trâmite na 1ª Vara 
Judicial de Vinhedo/SP, foi decretada a indisponibilidade do imóvel. Consta no R.11 desta 
matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 0271.12.009812-1, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Frutal/SP, requerida por FAZENDA NACIONAL contra LATICÍNIO SUÍÇO 
HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta matrícula sendo nomeado 
depositário o executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos autos do Processo nº 
00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretada a 
indisponibilidade do imóvel. Consta as fls.762 dos autos que as construções foram demolidas. 
Avaliação deste lote: R$ 2.916.118,00 (dois milhões, novecentos e dezesseis mil, cento e 
dezoito reais) para junho de 2022, que será atualizado até a data da alienação conforme 
tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 09: MATRÍCULA Nº 20.404 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE FRUTAL/MG - IMÓVEL: Uma casa de morada, construída de tijolos coberta de telhas 
francesas, contendo quatorze (14) cômodos, inclusive alpendre e uma garagem, piso de tacos e 
cerâmica, instalações de luz elétrica e sanitária, lavatório, água encanada municipal, paredes 
rebocadas e pintadas, forrada, quintal e demais dependências de menor monta, localizada à Rua 
Senador Gomes da Silva, nº 401, nesta cidade de Frutal, e o respectivo terreno onde se acha 
edificada, contendo a área total de 57405m2(quinhentos e setenta e quatro metros e cinco 
centímetros quadrados), composto do lote nº 05 (cinco), da quadra ne 30(trinta), medindo 13,10 
metros de frente, confrontando com a referida Rua Senador Gomes da Silva; 13,60 metros de 
fundos, confrontando com Dr. Garibaldi Miranda; 43,00 metros por um lado, confrontando com 
Miguel D'Alessandro Filho; e, finalmente 43,00 metros por outro lado, confrontando ainda com Dr. 
Garibaldi Miranda. Consta no R.10 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, 
Processo nº 027106047960-4, em trâmite 1ª Vara Cível de Frutal/MG, requerida por MINEIRINHO 
TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi 
penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.11 
desta matrícula que o imóvel foi arrolado pelo Delegado Substituto da Receita Federal do Brasil 
em Jundiaí/SP. Consta no R.12 desta matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 
271.11.010407-9, em trâmite na 1ª Vara Cível de Jundiaí/SP, requerida por BANCO BRADESCO 
S/A contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.13 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 659.01.2012.005506-0, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Vinhedo/SP, foi 
decretada a indisponibilidade do imóvel. Consta na Av.14 desta matrícula que nos autos do 
Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretada 
a indisponibilidade do imóvel. Consta as fls.701 dos autos que o imóvel possui 232,13m2 de área 
construída. Avaliação deste lote: R$ 1.448.740,13 (um milhão, quatrocentos e quarenta e 
oito mil, setecentos e quarenta reais e treze centavos) para junho de 2022, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. 
 
LOTE 10: MATRÍCULA Nº 22.001 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE FRUTAL/MG - IMÓVEL: Um terreno urbano, localizado à Rua Dr. Tiago de Castro, nesta 
cidade de Frutal, contendo a área total de 492,88m2 (quatrocentos e noventa e dois metros e 
oitenta e oito centímetros quadrados), composto do lote 07-A, da quadra ne 11(onze), com as 
seguintes medidas e confrontações: Pela frente 13,70 metros confronta com a referida Rua Dr. 
Tiago de Castro; pelo lado direito 40,00 metros, confronta sucessivamente com o Espólio de 
Rafael Aparicio do Amparo Cozza e Jay dos Reis; pelo lado esquerdo 38,50 metros, confronta 
com Alyrio Umbelino Terra; e, finalmente, pelos fundos, confronta com Lázaro Divino Araújo, por 
12,00 metros. Existindo benfeitorias de uma casa de morada com três (3) cômodos, de tijolos 
rebocada, piso de cimento, coberta de telhas francesas, loca lizada à Rua Dr. Tiago de Castro, 
nesta cidade de Frutal. Consta no R.07 desta matrícula que nos autos da Ação de Execução, 



Processo nº 027106047960-4, em trâmite 1ª Vara Cível de Frutal/MG, requerida por MINEIRINHO 
TRANSPORTES DE FRUTAL LTDA contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi 
penhorado o imóvel desta matrícula, sendo nomeado depositário o executado. Consta no R.10 
desta matrícula que o imóvel foi arrolado pelo Delegado Substituto da Receita Federal do Brasil 
em Jundiaí/SP. Consta no R.11 desta matrícula que nos autos da Carta Precatória, Processo nº 
271.11.010407-9, em trâmite na 1ª Vara Cível de Jundiaí/SP, requerida por BANCO BRADESCO 
S/A contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, foi penhorado o imóvel desta 
matrícula sendo nomeado depositário o executado. Consta na Av.12 desta matrícula que nos 
autos do Processo nº 659.01.2012.005506-0, em trâmite na 1ª Vara Judicial de Vinhedo/SP, foi 
decretada a indisponibilidade do imóvel. Consta no R.13 desta matrícula que nos autos da 
Carta Precatória, Processo nº 0271.12.009812-1, em trâmite na 1ª Vara Cível de Frutal/SP, 
requerida por FAZENDA NACIONAL contra LATICÍNIO SUÍÇO HOLANDES LTDA E OUTROS, 
foi penhorado o imóvel desta matrícula sendo nomeado depositário o executado. Consta na 
Av.14 desta matrícula que nos autos do Processo nº 00076621720154036128, em trâmite na 1ª 
Vara Federal de Jundiaí/SP, foi decretada a indisponibilidade do imóvel. Contribuinte nº 
01.001.00011.07A.000. Avaliação deste lote: R$ 974.538,90 (novecentos e setenta e quatro 
mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos) para junho de 2022, que será 
atualizado até a data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP.  
 
Vinhedo, 20 de junho de 2022. 
 
 
Eu, _____________________, diretora/diretor, conferi. 
 
 

____________________________________ 
Dr. Fábio Marcelo Holanda 

Juiz de Direito 


