
13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP 
 
EDITAL DE 1º E 2º LEILÃO e de intimação dos executados CAYO HENRIQUE TORATTI, inscrita 
no CPF/MF sob o nº 411.746.708-51; ODECIO TORATTI, inscrito no CPF/MF sob nº 
045.335.078-08; MARLENE HENRIQUE TORATTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 102.596.028-92; 
ACACIO TORATTI, inscrito no CPF/MF sob nº 068.504.158-16 e sua esposa ROSIMAR PAN 
TORATTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 154.545.218-09; MAYARA TORATTI, inscrita no CPF/MF 
sob o nº 388.546.818-22; JOÃO LUIZ PANTORATTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.300.336-
47; GABRIELA TORATTI, inscrita no CPF/MF sob o nº 406.438.148-3, bem como o credor 
hipotecário BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
01.023.570/0007-55. A Dra. Tonia Yuka Kôroku, MM. Juíza de Direito da 13ª Vara Cível do Foro 
Central da Comarca de São Paulo - 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 
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A em face de CAYO HENRIQUE TORATTI E 
OUTROS - Processo nº 1134552-46.2018.8.26.0100 – controle nº 2064/2018, 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 
12/07/2021 às 16:00h e se encerrará dia 15/07/2021 às 16:00h, 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 15/07/2021 às 
16:01h e se encerrará no dia 09/08/2021 às 16:00h, onde serão aceitos lances com no mínimo 
50% (cinquenta 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 50% 
(cinquenta 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. QUOTA-PARTE DO COPROPRIETÁRIO E/OU CÔNJUGE: Tratando-
se de bem indivisível, este será leiloado em sua integralidade, recaindo o equivalente à quota-
parte do coproprietário e/ou do cônjuge alheio sobre o produto da alienação (art. 843-CPC). 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 
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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 FERNANDO JOSÉ CERELLO 
GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob 
o nº 844, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o preço de 
arrematação do bem. 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 
incorridas. DO PAGAMENTO DA COMISSÃO - O pagamento da comissão leiloeiro FERNANDO 
JOSÉ CERELLO GONÇALVES PEREIRA, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo – JUCESP sob o nº 844, 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 IMÓVEL: 
Matrícula nº 5.945 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea de Palma/MG – Imóvel: 
Glebas de terras, A e B, situadas na FAZENDA SANTA LÚCIA, neste município de Várzea da 
Palma-MG, com a área de 320,76ha. (trezentos e vinte hectares e setenta e seis ares), dentro 
das seguintes descrição perimétrica: Inicia-se no ponto 1 definido pelas coordenadas UTM 
absolutas N:8091587,003m e E:525149,182m, datum SAD69 – BRASIL (IBGE), meridiano central 
-45° ,confrontando com Francisco Alves de Oliveira e a estrada municipal que liga a Barra do 
Guaicuí a Várzea da Palma, deste segue até o ponto 2 com azimute de 167°41'03" e distância de 
1698,77; deste segue até o ponto 3 com azimute de 167°50'47" e distância de 302,73; deste 
segue até o ponto 4 com azimute de 257°40'46" e distância de 1048,81; deste segue até o ponto 
5 com azimute de 283°48'16" e distância de 43,20; deste segue até o ponto 6 com azimute de 
278°40'55" e distância de 87,08; deste segue até o ponto 7 com azimute de 335°44'06" e 
distância de 274,32; deste segue até o ponto 8 com azimute de 335°44'06" e distância de 167,38; 
deste segue até o ponto 9 com azimute de 327°51'32" e distância de 130,19; deste segue até o 
ponto 10 com azimute de 325°04'55" e distância de 100,69; deste segue até o ponto 11 com 
azimute de 313°58'46" e distância de 164,54; deste segue até o ponto 12 com azimute de 
309°52'03" e distância de 103,76; deste segue até o ponto 13 com azimute de 305°38'11" e 
distância de 76,80; deste segue até o ponto 14 com azimute de 305°38'11" e distância de 60,94; 
deste segue até o ponto 15 com azimute de 298°01'42" e distância de 295,55; deste segue até o 
ponto 16 com azimute de 290°24'23" e distância de 200,75; deste segue até o ponto 17 com 
azimute de 288°51'34" e distância de 201,37; deste segue até o ponto 18 com azimute de 
64°44'51" e distância de 13,85; deste segue até o ponto 19 com azimute de 50°37'51" e distância 
de 15,52; deste segue até o ponto 20 com azimute de 58°48'32" e distância de 103,12; deste 
segue até o ponto 21 com azimute de 18°30'53" e distância de 232,75; deste segue até o ponto 
22 com azimute de 17°58'44" e distância de 110,03; deste segue até o ponto 23 com azimute de 
22°51'29" e distância de 87,61; deste segue até o ponto 24 com azimute de 100°06'38" e 
distância de 79,33; deste segue até o ponto 25 com azimute de 88°11'07" e distância de 4,79; 
deste segue até o ponto 26 com azimute de 70°35'46" e distância de 161,79; deste segue até o 
ponto 27 com azimute de 49°20'33" e distância de 333,77; deste segue até o ponto 28 com 
azimute de 45°05'26" e distância de 165,06; deste segue até o ponto 29 com azimute de 
70°53'59" e distância de 96,14; deste segue até o ponto 30 com azimute de 92°27'49" e distância 
de 201,92; deste segue até o ponto 31 com azimute de 60°11'10" e distância de 147,18; deste 
segue até o ponto 32 com azimute de 56°40'13" e distância de 118,10; deste segue até o ponto 
33 com azimute de 35°58'27" e distância de 22,59; deste segue até o ponto 34 com azimute de 
24°36'05" e distância de 66,01; deste segue até o ponto 35 com azimute de 84°58'37" e distância 
de 22,28; deste segue até o ponto 36 com azimute de 57°13'37" e distância de 38,75; deste 
segue até o ponto 37 com azimute de 48°34'43" e distância de 22,13; deste segue até o ponto 38 
com azimute de 36°13'18" e distância de 69,13; deste segue até o ponto 39 com azimute de 
71°51'47" e distância de 46,07; deste segue até o ponto 40 com azimute de 99°53'18" e distância 
de 20,35; deste segue até o ponto 41 com azimute de 116°47'01" e distância de 72,67; deste 
segue até o ponto 42 com azimute de 109°28'07" e distância de 111,77; deste segue até o ponto 
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43 com azimute de 120°49'16" e distância de 134,87; deste segue até o ponto 44 com azimute de 
136°08'09" e distância de 21,20; deste segue até o ponto 45 com azimute de 89°59'39" e 
distância de 10,77; deste segue até o ponto 46 com azimute de 131°23'50" e distância de 11,01; 
deste segue até o ponto 47 com azimute de 110°05'14" e distância de 18,78; deste segue até o 
ponto 48 com azimute de 85°25'01" e distância de 47,19; deste segue até o ponto 1 com azimute 
de 123°00'56" e distância de 4,96; O perímetro acima descrito encerra uma área de 320,76 ha. 
Consta na Av.12 desta matrícula que este imóvel possui reserva florestal legal, ao Instituto 
Estadual de Florestas – IED, de uma área de 68,36ha (sessenta e oito hectares e trinta e seis 
ares), não inferior a 20,00 % (vinte por cento), do terreno constante da presente matrícula dentro 
dos seguintes limites em que fica gravada como de utilização limitada, não podendo nela ser feito 
qualquer tipo de exploração, a não ser mediante autorização do IEF. CARACTERÍSTICAS E 
CONFRONTANTES DO IMÓVEL: A área total da propriedade é de 320,76ha, a topografia é plana 
suavemente ondulada. Solo caracterizado como latossolo, coloração vermelho-amarelado com 
textura areno-argilosa. Vegetação composta por cerrado secundário em estágio médio e cerrado 
em regeneração inicial, áreas de cafeicultura, composta por 3 pivôs de irrigação. Como área de 
Reserva Legal serão averbados 69,36 hectares, em um bloco único ao sudoeste da propriedade 
confrontando com a área de preservação permanente do Rio das Velhas. A vegetação da 
Reserva Legal é composta de cerrado secundário em estágio médio e cerrado em regeneração 
inicial. A Área de Preservação Permanente é composta por faixa de 100 metros na margem do 
Rio das Velhas. Confrontantes da Área de Reserva Legal: Ao Norte: Terras da Própria Fazenda; 
Ao Sul: Fazenda Rio do Norte; Ao Leste: Estrada Municipal; A Oeste: APP do Rio das Velhas. 
LIMITES DA ÁREA PRESERVADA: Área da Reserva Legal -68,36 hectares- Inicia-se no Ponto 1, 
coordenadas geográficas UTM 523,275 E 8090.629, DATUM SAD-69; deste vira-se à direita e 
segue-se rumo ao NE, confrontando-se com terras dos sucessores de Guilhermina Teixeira 
Borges por uma distância de 398 metros até encontrar-se com o ponto 2, coordenadas UTM 
523.408 e 8091.005, deste vira-se a direita e segue-se rumo ao SE, confrontando-se com terras 
da própria fazenda por uma distância de 127 metros até encontrar o ponto 3, coordenadas 
geográficas UTM 523.530 e 8090.967; deste vira-se à direita e segue rumo ao SO, confrontando 
se com terras da própria fazenda por uma distância de 109 metros até encontrar o ponto 4, 
coordenadas geográficas UTM 523.501 e 8090.862; deste vira-se a direita e segue-se rumo ao 
SO, confrontando-se com terras da própria fazenda por uma distância de 189 metros até 
encontrar o ponto 5, coordenadas geográficas UTM 523.376 e 8090.720; deste vira-se a 
esquerda segue-se rumo ao SE, confrontando-se com terras da própria fazenda por uma 
distância de 68 metros até encontrar o ponto 6, coordenadas UTM 523.406 e 8090.658; deste 
vira-se a esquerda e segue-se ao rumo ao NE, confrontando-se com terras da própria fazenda 
por uma distância de 125 metros até encontrar com o ponto 7, coordenadas geográficas UTM 
523.525 e 8090.695; deste vira-se a direita e segue-se rumo ao SE, confrontando com terras da 
própria fazenda por uma distância de 125 metros até encontrar o ponto 8, coordenadas UTM 
523.607 e 8090.600; deste vira-se a esquerda, segue-se rumo ao SE, confrontando-se com terras 
da própria fazenda por uma distância de 186 metros até encontrar-se com o ponto 9, 
coordenadas geográficas UTM 523.772 e 8090.515; deste vira-se a esquerda, segue rumo NE, 
confrontando-se com terras da própria fazenda por uma distância de 168 metros até encontrar-se 
com o ponto 10, coordenadas geográficas UTM 523.936 e 8090.565; deste vira-se a direita, 
segue-se rumo ao SE, confrontando-se com terras da própria fazenda por uma distância de 308 
metros até encontrar-se com o ponto 11, coordenadas geográficas UTM 524.161 e 8090.345; 
deste vira-se a esquerda, segue-se rumo NE, confrontando-se com terras da própria fazenda por 
uma distância de 192 metros até encontrar-se com o ponto 12, coordenadas geográficas UTM 
524.273 e 8090.505; deste vira-se a direita, segue-se rumo SE, confrontando-se com terras da 
própria fazenda por uma distância de 230 metros até encontrar o ponto 13, coordenadas 
geográficas UTM 524.451 e 8090.355; deste vira-se a esquerda, segue-se rumo L, confrontando-
se com terras da própria fazenda por uma distância de 217 metros até encontrar-se com o ponto 
14, coordenadas geográficas UTM 524.668 e 8090.345; deste vira-se a direita, segue-se rumo ao 
SE, confrontando-se com terras da própria fazenda por uma distância de 123 metros até 
encontrar-se com o ponto 15, coordenadas geográficas UTM 524.735 e 8090.242 deste vira-se a 
direita, segue se rumo ao SO, confrontando-se com terras da própria fazenda por uma distância 



de 265 metros até encontrar-se com o ponto 16, coordenadas geográficas UTM 524.650 e 
8089.991; deste vira-se a esquerda, segue-se rumo ao SE, confrontando-se com terras da própria 
fazenda por uma distância de 445 metros até encontrar-se com ponto 17, coordenadas 
geográficas UTM 524.915 e 8089.633; deste vira-se a esquerda, segue-se rumo ao L, 
confrontando-se com terras da própria fazenda por uma distância de 418 metros até encontrar-se 
com o ponto 18, coordenadas geográficas UTM 525.325 e 8089.721; deste vira-se a esquerda, 
segue-se rumo ao NE, confrontando-se com terras da própria fazenda por uma distância de 240 
metros até encontra-se com o ponto 19, coordenadas geográficas UTM 525.535 e 8089.830; 
deste vira-se a direita, segue-se rumo ao S, confrontando-se com a estrada municipal por uma 
distância de 190 metros até encontrar-se com o ponto 20, coordenadas geográficas UTM 525.574 
e 8089.649; deste vira-se a direita, segue-se rumo ao SO, confrontando-se com terras da 
Fazenda Rio do Norte por uma distância de 1.060 metros até encontrar-se com o ponto 21, 
coordenadas geográficas UTM 524.535 e 8089.422; deste vira-se a direita, segue-se rumo ao 
NO, confrontando-se com a área de preservação permanente do Rio das Velhas e seguindo suas 
sinuosidades por uma distância de 1.820 metros até encontrar o ponto 1, ponto inicial desta 
descrição, encerrando o perímetro da Reserva Legal com área de 68,36 hectares. Consta no 
R.45 desta matrícula que este imóvel possui Hipoteca junto ao BANCO RABOBANK 
INTERNACIONAL BRASIL S.A. Consta nos R.67 e 68; desta matrícula que este imóvel foi 
hipotecado ao BANCO RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A. Consta no R.72 desta 
matrícula que este imóvel possui Hipoteca junto ao RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A. 
Consta no R.76 desta matrícula que este imóvel foi hipotecado ao BANCO RABOBANK 
INTERNACIONAL BRASIL S.A. Consta no R.78 desta matrícula que este imóvel possui 
Hipoteca junto ao RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A. Consta no R.82 desta matrícula 
que este imóvel possui Hipoteca junto ao RABOBANK INTERNACIONAL BRASIL S.A. Consta 
nos R.85 e 86 desta matrícula que este imóvel possui Hipotecas junto ao RABOBANK 
INTERNACIONAL BRASIL S.A. Consta no R.89 desta matrícula a penhora exequenda deste 
imóvel, sendo nomeado depositário CAYO HENRIQUE TORATTI e outros. Valor de Avaliação 
do Imóvel: R$ 6.974.277,29 (seis milhões, novecentos e setenta e quatro mil, duzentos e 
setenta e sete reais e vinte e nove centavos) para agosto de 2020, que será atualizado até a 
data da alienação conforme tabela de atualização monetária do TJ/SP. Valor da ação R$ 
149.576,44 (10/2020). Observação: Conforme certidão do CRI de Várzea da Palma/MG, o imóvel 
possui ativas as hipotecas mencionadas no presente Edital.  
 
São Paulo, 02 de junho de 2021. 
 
Eu, _____________________, diretora/escrivã, conferi e subscrevi. 
     
 

_________________________________ 
Tonia Yuka Kôroku 

Juíza de Direito 
 


