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Edital de Leilão Judicial Unificado 

 
70ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP 
 
Processo nº 0137600-42.1998.5.02.0070 
 
O Juiz do Trabalho do Centro de Apoio aos Leilões Judiciais Unificados, FAZ SABER, a 
quantos o presente virem ou dele tiverem conhecimento, que no dia 24/06/2021, às 10:47 
horas, através do portal do leiloeiro Marcos Roberto Torres - www.3torresleiloes.com.br e, na 
possibilidade de realização de leilão presencial, no Auditório do Fórum Trabalhista Ruy 
Barbosa, à Avenida Marquês de São Vicente, 235, 1º subsolo, Barra Funda, São Paulo/SP, 
serão levados a leilão judicial e arrematação os bens penhorados na execução dos autos 
supramencionados entre as partes: MARIA NAZARE E SILVA CORREIA, CPF: 338.646.833-
00, exequente, e FARDASTIL ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME, CNPJ: 
46.696.878/0001-04; JOAO CARLOS DE MELO, CPF: 645.071.818-87; RENZO RAFAELE 
FORTUNATO, CPF: 010.993.028-20; REINALDO RAFAEL RENZO, CPF: 082.253.848-22, 
executado(s), conforme laudo de avaliação constante dos autos, e que são os seguintes 
BENS: 
 
IMÓVEL DE MATRÍCULA Nº 6.411 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
COMARCA DE REGISTRO-SP. CÓDIGO DO IMÓVEL RURAL NO INCRA Nº 
641.081.001.341-4. NÚMERO DO IMÓVEL NA RECEITA FEDERAL - NIRF Nº 4.402.219-0 
(conforme Av.11). Cadastro Ambiental Rural - CAR Nº 35426020216293 (conforme Av.12). 
DESCRIÇÃO: UMA GLEBA DE TERRAS constituída pelos lotes números trezentos e oitenta 
e oito (388) e trezentos e oitenta e nove (389), da Antiga Colonia de Registro, situado na 
zona rural deste distrito, município e comarca de Registro, com área total de quarenta e três 
hectares e noventa e nove ares (43,99100ha), confrontando-se: a Nordeste, com os lotes ns. 
390 (trezentos e noventa) e trezentos e noventa e um (391), de Paulo Crucke; a Sudoeste 
com os lotes ns. 386 (trezentos e oitenta e seis) e 387 (trezentos e oitenta e sete), de Paulo 
Fukazawa; a Noroeste, com Barnabé Fukazawa e ao Sudeste, com o lote n. 367 (trezentos 
e sessenta e sete), de Paulo Fukazawa. Conforme a averbação Av.11: “CCIR nº 
02605630158, com os seguintes dados: Denominação do imóvel rural: Sítio Melo; Área total 
(ha): 43,9000; Classificação fundiária: Pequena Propriedade Improdutiva; Data da última 
atualização: 08/11/2002; Indicações para localização do imóvel rural: Est. Mun. B. Manga 
Larga; Município sede do imóvel rural/UF: Registro/SP; Módulo Rural (ha): 16,5000; Nº 
Módulos Rurais: 2,60; Módulo Fiscal (ha): não consta; Nº Módulos Fiscais: 2,7400; FMP (ha): 
3,00”. OBSERVAÇÕES: 1) Foi declarada a FRAUDE À EXECUÇÃO e julgada INEFICAZ a 
venda objeto do R.13, conforme Av.15); 2) Há indisponibilidade; 3) Há extrato do imóvel no 
SNCR - Sistema Nacional de Cadastro Rural (conforme ID. 78213d9); 4) Conforme 
despacho da 70ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, de 09/11/2016 (ID. 615d14b): 
“Consigne-se no respectivo edital de hasta pública que eventuais ônus e despesas sobre o 
imóvel correrão por conta do arrematante, exceto os créditos tributários ou taxas relativos 
ao bem, dos quais ficarão isentos, nos termos do art. 78, da Consolidação dos Provimentos 
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da CGJT. Ressalto que o ITBI é imposto futuro incidente sobre a transferência do imóvel ao 
eventual licitante, de modo que a aludida isenção não alcança referida tributo. Por outro 
lado, fica consignado no respectivo edital de hasta pública que eventual saldo 
remanescente poderá prestar-se ao pagamento dos tributos existentes, sendo que o 
produto da arrematação sub-rogar-se-á ao tributo, nos termos do art. 130, parágrafo único, 
CTN”. AVALIAÇÃO: R$ 175.960,00 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta 
reais). 
 
Local dos bens: Estrada Municipal Manga Larga, Gleba de terras, Sítio Melo, Lotes 388 e 
389 da Antiga Colonia de Registro, Zona Rural - Registro/SP. 
Total da avaliação: R$ 175.960,00 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e sessenta 
reais). 
Lance mínimo do leilão: 50%. 
Leiloeiro Oficial: Marcos Roberto Torres. 
Comissão do Leiloeiro: 5%. 
 
Enquanto perdurarem as medidas de isolamento social, no âmbito do Tribunal Regional do 
Trabalho da Segunda Região, os leilões judiciais serão realizados exclusivamente na moda-
lidade eletrônica. Quem pretender arrematar deverá garantir o lance com o sinal de 20% do 
seu valor. Será permitida a aquisição parcial dos lotes somente no repasse. O exercício do 
direito de preferência deverá ser requerido junto ao leiloeiro, por e-mail: logisti-
ca@3torresleiloes.com.br, com a antecedência de 48 horas ao leilão. Na eventualidade de 
retorno às atividades presenciais, o direito de preferência poderá ser requerido junto à equi-
pe de servidores do Centro de Apoio aos Leilões Judiciais Unificados, no auditório do Fórum 
Trabalhista Ruy Barbosa, com antecedência ao apregoamento do lote em questão. Das 
9:00 às 18:00 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados, todo e qualquer interes-
sado, acompanhado do leiloeiro oficial ou de quem este indicar por escrito, deverá ter aces-
so aos bens referidos neste edital, sob pena de imediata remoção ou imissão na posse, 
conforme a hipótese, assumindo o leiloeiro oficial o compromisso de depositário fiel. Com-
pete apenas ao interessado no(s) bem(ns), eventual pesquisa de débito junto aos diversos 
órgãos. Após apregoados todos os lotes, o leiloeiro poderá realizar um segundo leilão dos 
bens cujas primeiras ofertas resultaram negativas. Esta publicação supre a necessidade de 
intimação direta às partes. E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, 
é passado o presente EDITAL, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Traba-
lho - DEJT. 


