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GALERIA  PEREIRA 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 
CRECI/SP 65.564-F, fone: (16)9-8138.9310 vivo, (19)9-9631-1050 claro, (17)9-9132-1050 claro. 

Site: www.galeriapereira.com.br/ e-mail: adilio@galeriapereira.com.br  

____________________________________________________________________________  
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 19/11/2018 a 29/11/2018. 

1 - No dia 29/11/2018, o corretor nomeado estará nas dependências da Justiça do Trabalho 
de Piracicaba – SP, localizada na RUA JOAO PEDRO CORREA, 810 - BAIRRO IAA - PIRACICABA-

SP - CEP: 13.411-142, entre às 17h00min e 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), para 

receber propostas (em envelopes lacrados), e ato contínuo, procederá ao encerramento da 
alienação.  

2 – Os bens que não receberem propostas até a data supra mencionada para a abertura dos 
envelopes, poderão ser alienados a partir do dia subsequente, ao primeiro licitante que formular 

proposta que atenda ao valor mínimo descrito no edital, ou seja, venda na modalidade de 
“VENDA DIRETA”, até o dia 18/02/2019. 

A venda direta se dará exclusivamente através da entregada(s) proposta(s) diretamente ao 

corretor nomeado através de agendamento, não haverá encerramento no átrio do Fórum como 
na 1ª fase. 

3 - A proposta de maior valor dentre as que atingirem o valor mínimo estabelecido pelo Juízo será 
imediatamente aceita. 

4 – VALOR MÍNIMO: 50% (cinquenta por cento) da avaliação. 

5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação 

(arrematação). 
a) A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será devolvida 

ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação (arrematação) 
for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do proponente 

(adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 

b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 
móveis, será devido em seu favor o equivalente a 2% (dois por cento) do valor da última 

avaliação do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio com as 
despesas com a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 

c) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 

improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, através de depósito 
judicial, devendo apresentar o comprovante de recolhimento ao cartório. 

6 - Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:   

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas.  

OBS.1): havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar.  

7 - FORMAS DE PAGAMENTO:   

a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 

homologação da proposta vencedora. 
b) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, com 30% (trinta por cento) de entrada e o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, 
pela Tabela Prática de Atualização dos Débitos Judiciais, na data do efetivo pagamento, 

sempre por meio de depósito judicial. 

- Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa 
pela mora será de 20% sobre o valor da venda e execução do valor remanescente será dirigida 

ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso de pessoa 
jurídica, dispensando qualquer citação para tanto. 

8 - O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto e da comissão do alienante 
(5%), em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar as guias 

de recolhimentos ao respectivo cartório. 

9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar: “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 

https://correio.tjsp.jus.br/OWA/redir.aspx?C=a3befcc795f943d9b11d52f27a6ebaa3&URL=http%3A%2F%2Fwww.galeriapereira.com.br%2F
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quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 

obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao cartório 

da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de arrematação ou 

mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação do dinheiro 
depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  

11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 

mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 

compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 

quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 
bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 

providências cabíveis. 
12 –DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS:O proponente declara estar ciente de que caso haja 

incidência de condomínio sobre o imóvel desejado, é de sua inteira responsabilidade apurar os 

eventuais débitos existentes, bem como que o valor dos eventuais débitos condominiais não estão 
incluídos no preço do imóvel, e não poderão ser descontados do preço ofertado. 

13 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de venda 
poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do Juízo 

responsável.  
14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 

do art. 880 do CPC/2015. 

15 - LOCAL PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  
a) Previamente, entrar em contato pelo fone (16)9-8138.9310 (vivo) / 19-9-9702-

1050 (claro), para agendamento. 
b) Ou, antes do encerramento da alienação (na data e hora designada), nas dependências 

da Justiça do Trabalho de Piracicaba - SP. 

CONDIÇÕES GERAIS: 
DA ADJUDICAÇÃO– Poderá o exequente também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, em 

igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos do art. 
892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação e 

adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os 

referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo 
Juiz(a) no momento da alienação, considerando as condições e peculiaridades dos bens alienados. 

- A partir da publicação deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 
este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira.  

DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) ou 
alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 

apresentar até a data e hora designadas para a praça, a guia comprobatória do referido 

pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa quanto à remição da execução, 
sendo vedado para tal finalidade o uso do protocolo integrado. Neste caso, deverá o(a) 

executado(a) pagar a importância atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios 
e a pagar a integralidade dos honorários do Sr. Adílio Gregório Pereira, no valor de 2,5% (dois e 

meio por cento) do valor da avaliação. 

DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) em caráter "AD CORPUS” e no estado 
em que se encontra(m). A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) 

estão disponíveis no www.galeriapereira.com.br (as fotos disponíveis no referido site são 
meramente ilustrativas/exemplificativas). 

DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 

DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) –O prazo para eventuais questionamentos 

à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova notificação. Assinado 
o Auto, a alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser 

julgados procedentes os Embargos à Alienação (arrematação). A alienação (arrematação) poderá, 
no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 1o, do Código de Processo 

Civil. 
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ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos a 

impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os relativos 
a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e multas, sub-

rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que a arrematação 

de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, inexistindo relação 
jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do artigo 130, parágrafo 

único, do CTN).  
DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 

tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 
motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 

posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário.  

Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o 
recebimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, 

presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao Exequente. 
PECULIARIDADES: Os produtos de venda e/ou armazenagem controlados (ex. Combustível, 

Inflamáveis, remédio, produtos bélicos e etc), o arrematante deverá obedecer às regras impostas 

pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e arrematar. 
IMPORTANTE: 

a) A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações / intimações pessoais dos 
respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora anterior. 

b)Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto.  
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências das 

informações apresentadas até a assinatura do auto. 

c)As fotos do site www.galeriapereira.com.br são meramente exemplificativas. 
d) Nos termos do ar. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à 

quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da  
alienação do bem, devendo o valor correspondente à quota-parte do coproprietário ou cônjuge 

ser calculada sobre o valor da avaliação (art. 843, § 2º CPC) e, somente sobre a parte ideal do 

executado será aceito lanço inferior ao valor da avaliação. Ficando reservada a preferência na  
arrematação ao coproprietário ou ao cônjuge não executado. 

 

BENS DISPONÍVEIS: 3ª VARA DO TRABALHO DE PIRACICABA - SP  

 

LOTE 01: N° PROCESSO: 0000235-82.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: METALGUSS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ME + 02. CASA 

situada na Rua Bagé n. 294, no 9º subdistrito – VILA MARIANA, em São Paulo,  medindo 

seu terreno 10,00 m de frente para a Rua Bagé, 41,50 m do lado direito de quem da Rua Bagé 
olha para o imóvel, confrontando com o prédio n. 274 da Rua Bagé, 43,00 m do lado esquerdo 

confrontando com propriedade de Salvador Peluzo Basile, e 9,70 m nos fundos, confrontando com 
o Ginásio Cristo Rei, encerrando a área de 412 m². Contribuinte: 037.067.0046-8. Imóvel 

matriculado sob n° 108.300 do 1°RGI de São Paulo-SP. OBS: 1) Conforme Av.07/108.300 o imóvel 

é atualmente lançado pelo n. 59 da Rua Bagé. 2) Conforme Av.08/108.300 o imóvel confronta 
atualmente do lado direito e fundos com o imóvel sob n° 658 da Avenida Conselheiro Rodrigues 

Alves, e do lado esquerdo com o terreno onde se localiza o imóvel sob o nº 45 da Rua Bagé. 3) 
Conforme Auto de Avaliação, há benfeitorias não constantes na matrícula, sendo uma casa com 

180m2 de área construída, conforme certidão de dados cadastrais do imóvel. A ocupação atual 
do imóvel trata-se de um depósito de livros e tem uma edícula ocupada por uma caseira e a 

família. 4) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, o imóvel tem algumas paredes com marca de 

vazamento, não tem forro em um dos cômodos, piso desgastado e com forte cheiro de mofo. 
ÔNUS: 1) Conforme R.11/108.300 consta ARROLAMENTO DE BENS da parte ideal de 6,25% pela 

Delegacia da Receita Federal do Brasil de Piracicaba – SP. 2) Conforme R.12/108.300 consta 
ARROLAMENTO DE BENS de 6,25% do imóvel pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de 

Piracicaba – SP. 3)Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, 

em 22/10/2018 constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 302.375,78. Avaliado em 
05/04/2017 em R$ 1.420.487,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil e quatrocentos e oitenta e 

sete reais). Valor mínimo: R$ 1.302.113,06 (um milhão, trezentos e dois mil, cento e 
treze reais e seis centavos). Depositário: Jimmy Sgarzi Batista.  

http://www.galeriapereira.com.br/
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LOTE 02: N° PROCESSO: 0001748-56.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: DAMIANA 

NICOLAU SOUSA + 03; EXECUTADO: MARKETING – GB LTDA + 31. Lote nº 05, da 
quadra F, do loteamento “Condomínio Residencial Parque Rio das Pedras”, em Barão 

Geraldo, desta comarca de Campinas, medindo 20,00ms de frente para a rua três, tendo nos 

fundos 20,00 ms. onde divisa com o lote, digo com a Fazenda Rio das Pedras; do lado direito 
mede 70,00ms. confrontando com o lote nº 4 e, do lado esquerdo mede 70,00ms. confrontando 

com o lote nº 6, com área total de 1.400,00 metros quadrados. CCPM n°055.035.554. Imóvel 
matriculado sob n° 34.306 do 2° RGI de Campinas-SP.OBS: 1) Conforme Av.02/34.306, o 

loteamento Condomínio Residencial Parque Rio das Pedras, foi submetido às disposições de 
condomínio, estando sua convenção registrada sob nº 2.247 do livro 03 do 2º RGI de Campinas. 

2) Conforme Auto de Avaliação o imóvel possui atualmente o código cartográfico sob 

nº3232.23.54.0140.00000, e o referido terreno fica localizado na Rua Professor Duílio Ramos, 
Condomínio Residencial Parque Rio das Pedras. ÔNUS: 1) Conforme Av.06/34.306 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 428.01.2008.004478-3 pela 2ª Vara do Foro Distrital de 
Paulínia da Comarca de Campinas-SP. 2) Conforme Av.07/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS sob n°428.01.2009.005221-0 pela 2ª Vara do Foro Distrital de Paulínia da Comarca de 

Campinas-SP. 3) Conforme Av.08/34.306 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL no processo n°114.01.2009.024764-6/00000-000 pela 9ª Vara Cível de 

Campinas-SP. 4)Conforme Av.09/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
0014592-28.2012.403.6105 pela 5ª Vara Especializada em Execução Fiscal de Campinas-SP. 

5)Conforme Av.10/34.306 consta ARROLAMENTO pela Secretária da Fazenda Superintendência 
da Receita da Delegacia Regional de Fiscalização de Goiânia – Núcleo Jurídico, e a alienação ou 

oneração deverá ser comunicada à Delegacia da Receita Federal no prazo de 48 horas. 6) 

Conforme Av.11/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00016878820115150032 pela 2ª Vara do Trabalho da Comarca de Campinas-SP. 7) Conforme 

Av.12/34.306 consta PENHORA no processo n° 0001774-21.2010.5.15.0051 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Piracicaba-SP. 8) Conforme Av.13/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 

processo n° 30058630920138260428 pela 1ª Vara do Foro Distrital de Paulínia-SP. 9) Conforme 

Av.14/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n°00010108920105150130 pela 
11ª Vara do Trabalho da Comarca de Campinas-SP. 10) Conforme Av.15/34.306 consta PENHORA 

no processo n°0001802-71.2012.5.15.0001 pela 1ª Vara do Trabalho de Campinas-SP. 11) 
Conforme Av.16/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 

n°01819008620005150093 pela 6ª Vara do Trabalho de Campinas-SP. 12) Conforme 

Av.18/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00341004620055150039 pela 
Vara do Trabalho da Comarca de Capivari-SP. 13) Conforme Av.19/34.306 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00014220220105150039 pela Vara do Trabalho de 
Capivari-SP. 14) Conforme Av.21/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 

0015390-52.2013.403.6105 pela 4ª Vara Cível da Justiça Federal de Campinas-SP. 15)Conforme 
Av.22/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00001105020125150128 pela 

Central de Mandados de Campinas-SP. 16) Conforme Av.23/34.306  consta INDISPONIBILIDADE 

DE BENS no processo n°00015565020105150032 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas-SP. 17) 
Conforme Av.24/34.306 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n°00522015 pela 2ª 

Vara do Foro Distrital de Paulínia –SP. 18) Conforme Av.25/34.306 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo n° 01038008920095150065 pela Vara do Trabalho de Tupã -SP. 

19)Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Campinas, em 23/10/2018 

constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 12.622,84. Avaliado em 17/02/2018 em R$ 
1.158.607,80 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e sete reais e oitenta centavos). 

Valor mínimo: R$ 579.303,90 (quinhentos e setenta e nove mil, trezentos e três reais 
e noventa centavos). Depositário: Edson Moura.  

 
LOTE 03: N° PROCESSO: 0010767-76.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: MOACIR 

ZANATTA; EXECUTADO: ALPHENZ INDUSTRIA DE TANQUES LTDA E OUTROS. Casa, 

terreno e quintal, situada nesta cidade e comarca de Piracicaba, com frente para a Avenida 
Estados Unidos nº 1.090, medindo 16,50 m (dezesseis metros e cinquenta centímetros) de 

frente para a referida avenida; 31,50m (trinta e um metros e cinquenta centímetros) do lado 
direito de quem da avenida olha para o imóvel, confrontando com o lote 18 de Mario Dedini ou 

sucessores; 34,50m (trinta e quatro metros e cinquenta centímetros), do lado esquerdo, 
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confrontando com propriedade de Aissar Daibes Zaidan Maluf e 12,80 m (doze metros e oitenta 

centímetros) nos fundos, confrontando com parte do mesmo imóvel (matricula 71.955), cujo 
terreno é formado pelo lote 19 e parte do lote 20, da quadra 61, antiga quadra F do loteamento 

denominado “Cidade Jardim”, antiga Chácara Ferreira, com área superficial de 487,33 m² 

(quatrocentos e oitenta e sete metros e trinta e três décimos quadrados),localizado na 
quadra formada pela Avenida Itália, travessa Alemanha e rua Dr. José Pinto de Almeida. Cadastro: 

01-05-0040-0057- CPD 125880 (em área maior). Imóvel matriculado sob n°71.956 do 1° RGI de 
Piracicaba -SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, conforme cadastro na Prefeitura de 

Piracicaba, no referido imóvel foi edificada uma construção (aparentemente um imóvel 
comercial) de 323,00 metros quadrados, a qual apresenta, aparentemente, bom estado de 

conservação. ÔNUS: 1) Conforme R.03/71.956 foi transmitida à PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA 

(RESOLÚVEL) em favor do Banco do Bradesco S.A. Avaliado em 10/05/2016 em R$ 1.100.000,00 
(um milhão e cem mil reais). Valor mínimo: R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil 

reais). Depositário: ALPHENZ INDÚSTRIA DE TANQUES LTDA.  
 

LOTE 04: N° PROCESSO: 0001588-60.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: RAFAEL 

SPIRONELLO BERTAN; EXECUTADO: FLAIPIRA - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA - 
EPP + 03. O LOTE DE TERRENO, sob nº 52, da quadra “M-6”, do loteamento denominado 

“Conjunto Urbanístico Residencial Vale do Igapó”, nesta cidade, município, comarca e 1ª 
Circunscrição Imobiliária de Bauru, com área de 1.187,82 m², que assim se descreve: “Inicia-

se no ponto “A”, situado na margem da Alameda das Emas, quarteirão 1, lado ímpar, distante 
55,00 metros da confluência desta Alameda com a Alameda das Gralhas, seguindo deste ponto 

com rumo de 86°04’27’’SE e distância de 49,68 metros até o ponto B, deste deflete à direita com 

rumo de 29°27’36”SW e distância de 43,00 metros até o ponto “C”, daí defletindo à direita com 
rumo de 62°47’31’NW e distância de 19,21 metros até atingir o ponto “D”, seguindo deste com 

rumo de 19°27’43’’ NW e distância de 34,00 metros até o ponto “A”, onde teve origem a presente 
descrição, confrontando ao Norte com o lote 53, pontos “A” e “B”; ao sul com o campo de Golfe 

e Sistema de Recreio, ponto “C” e “D”; à Leste, com o Campo de Golfe, pontos“B” e “C”, com a 

Alameda das Emas, pontos “A” e “D”; PMB. 3/1171/52.  Imóvel matriculado sob n° 47.101 do 1° 
RGI de Bauru -SP. OBS: 1) Conforme Av.08/47.101, o quarteirão 01, lado ímpar da Alameda das 

Emas, no Residencial Vale do Igapó, na cidade de Bauru, passou para: Quarteirão 04, lado ímpar 
da mesma via pública e loteamento.2) Conforme Av.09/47.101 foi construído no terreno supra 

um prédio residencial em alvenaria de tijolos, térreo, com área construída de 195,80 

m²,contendo os seguintes cômodos: uma varanda, um living, uma cozinha, uma área de serviços, 
uma circulação, um banheiro social, dois dormitórios e um dormitório contendo closet e banheiro 

conjugados. Após a sua conclusão, o prédio recebeu o nº 4-75, pela Alameda das Emas. 3) 
Conforme Auto de Avaliação, segundos dados obtidos junto a Prefeitura Municipal de Bauru 

(Atestado de Valor Venal), o imóvel possui a área construída de 367,64 m², e está em regular 
estado de conservação. ÔNUS: 1) Conforme Av.12/47.101 existem cláusulas, normas e restrições, 

relativas à destinação e edificação, além de outras (as quais estão devidamente descritas e 

caracterizadas junto ao processo do loteamento). 2) Conforme R.13/47.101 consta primeira, única 
e especial HIPOTECA em favor de A.M.C  TÊXTIL LTDA e T.F LICENCIAMENTOS DE MARCAS 

LTDA. 3) Conforme Av.14/41.701 consta PENHORA no processo 412/2012 pelo 6° Oficio Cível da 
Comarca de Piracicaba-SP. 4) Conforme Av.15/47.101 consta ARRESTO no processo n° 0019867-

04.2016.8.26.0071 pela 4ª Vara Cível de Bauru – SP. Avaliado em 03/05/2017 em R$ 472.370,00 

(quatrocentos e setenta e dois mil, trezentos e setenta reais). Valor mínimo: R$ 236.185,00 
(duzentos e trinta e seis mil, cento e oitenta e cinco reais). Depositário: Juliana Aparecida 

Araújo do Amaral.  
 

LOTE 05: N° PROCESSO: 0010774-05.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: ROMUALDO 
VITTI; EXECUTADO: METALURGICA STRACKE LTDA - EPP + 02. Um terreno constituído 

pelo lote 35-A, das glebas I e II, com área de 11.140 metros quadrados, situado no 

loteamento Califórnia Paulista, perímetro urbano de Rio Grande da Serra, e comarca de 
Ribeirão Pires, com as confrontações seguintes: Começa na Estaca encravada à margem direita 

da estrada que liga a Estrada de Ribeirão Pires- Via Anchieta, ao Parque Rio Grande, estaca essa 
comum de divisa com o lote 35 em linha reta pela distância de 350 metros, mais ou menos, 

alcança o córrego comum de divisa da Califórnia Paulista com herdeiros de José Maria de 
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Figueiredo, deflete à esquerda e seguindo o curso do córrego alcança o marco de divisa com o 

lote 36, daí deflete à esquerda, novamente em linha reta pela distância de 355 metros, alcança o 
marco encravado na margem direita da estrada já refeita, digo, já referida, confrontando nessa 

extensão com o lote 36, finalmente, defletindo à esquerda e acompanhando a margem da estrada, 

pela distância de 30 metros alcança o ponto de partida. Imóvel matriculado sob n° 8.756 do RGI 
de Ribeirão Pires - SP. OBS: Conforme Certidão de Oficial de Justiça, o referido terreno não possui 

construções, estando em mata virgem, com frente à Rua Alaska, do lado direito da referida via 
para quem segue em direção à Estrada do Caçula, ou seja, terreno em aclive acentuado, com 

inscrição municipal sob nº 42121.51.71.0001.00.000.1. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no 
site da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – SP, em 23/10/2018, constam débitos 

relativos à IPTU no valor de R$ 359,52. Avaliado em 07/03/2017 em R$ 270.000,00 (duzentos e 

setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). 
Depositário: METALURGICA STRACKE LTDA – EPP.  

 
LOTE 06: Nº PROCESSO: 0011785-35.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 

(PGFN); EXECUTADO: EXAL PROJETOS, INDUSTRIA, COMERCIO E ASSISTENCIA 

TECNICA LTDA +02. Uma prensa viradeira mecânica marca IMAG, modelo PVM 60/75, 
capacidade 3,00 mm, ano 04, nº de série 150, usada e em bom estado de conservação e 

funcionamento. Avaliado em 30/11/2017 em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Valor mínimo: 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Depositário: Alex Eduardo Basualto Carrasco, R. Antonio Dair 

Augusti,215, Terras de Piracicaba III, Piracicaba -SP.  
 

LOTE 07: Nº PROCESSO: 0012458-62.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUCELIA DE 

FATIMA MARIANO BICALHO; EXECUTADO: ADRIANA APARECIDA COSTA CARUSO E 
OUTROS. Um prédio residencial sob nº 309 da Rua Dez de Novembro, em Piracicaba, 

possuindo uma área total de 76,95 m² e seu respectivo terreno medindo onze metros de frente 
para a citada rua Dez de Novembro, tendo nos fundos a mesma largura da frente, por dez metros 

da frente aos fundos de ambos os lados, encerrando uma área total de 110,00 m², 

confrontando de uma lado com Elio Peressin e Tufi Buchidid, de outro lado e nos fundos com 
Antonio Bacchi & Cia. Imóvel matriculado sob n° 1.547 do 1º RGI de Piracicaba -SP. OBS: 

Conforme Av.05/1.547 o imóvel está cadastrado na municipalidade local no distrito 01, setor 09, 
quadra 0026, lote 0106, CPD 217906. ÔNUS: Conforme R.09/1.547 há reserva de USUFRUTO 

VITALÍCIO em favor de Francisco Antonio Costa e sua mulher Theresa da Silva Costa. Avaliado 

em 25/05/2017 em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
291.666,65 (duzentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta 

e cinco centavos). Depositaria: Adriana Aparecida Costa Caruso.  
 

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0012593-74.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: MARTINS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 

LTDA – EPP + 02. UM LOTE DE TERRENO localizado na zona rural deste município e comarca 

de São Pedro, designado sob nº 17 (DEZESSETE) da subdivisão da chácara 03 (três) da 
quadra “0” do loteamento denominado “CONDOMÍNIO SERRA VERDE”, o qual contém a área 

superficial de 1.008,00 m² (um mil e oito metros quadrados), e as medidas de 19,20 mts 
de frente para a AVENIDA DS CORRUIRAS; igual medida de largura nos fundos, onde divisa 

com o lote designado sob nº 18; por 56,80 metros da frente aos fundos, em cada face lateral, 

divisando pelo lado direito de quem de frente olha para o imóvel com o lote designado sob nº 19 
e pelo lado esquerdo com o lote designado sob nº 15; lote esse sem benfeitorias, situado na 

quadra completada pelas Alameda das Andorinhas, Avenida dos Tico-Ticos e Avenida Pica-Paus, 
localizada a direita, esquerda e fundos, respectivamente de quem de frente olha para o imóvel. 

Imóvel matriculado sob o nº 20.469 do RGI de São Pedro – SP. OBS: 1) Conforme Av.04/20.469 
o imóvel supra está classificado como Zona Z-10- Zona Urbana Fora da Sede do Município. 2) 

Conforme Av.05/20.469 o imóvel atualmente encontra-se cadastrado junto à Prefeitura Municipal 

de São Pedro sob nº 876/N. 3) Conforme Auto de Avaliação, há benfeitorias não averbadas, 
consistentes em uma casa de bom padrão, avarandada, em regular estado de 

conservação, a qual, segundo cadastro da Prefeitura Municipal de São Pedro/SP, possui área 
edificada de 56,00 m2 (cinquenta e seis metros quadrados). Cadastro municipal de 

contribuinte atual: 17481-7 (CPD 876/N), situado na Avenida das Corruíras n°44 (lote 0017, 
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quadra O), do Loteamento denominado Serra Verde, São Pedro-SP. ÔNUS: 1) Conforme 

R.08/20.469 consta RESERVA DE USUFRUTO em favor de Madalena Martins da Silva. (Conforme 
Informações do Oficial de Justiça, sob o ID nº f6253b4, a usufrutuária faleceu). 2) Conforme 

Av.09/20.469 consta PENHORA de parte ideal no processo nº 0010913-55.2014.5.15.0051 pela 

Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, Jud. e CM de Piracicaba -SP. 3) Conforme 
Av.10/20.469 consta PENHORA de parte ideal no processo n° 0010913-55.2014.5.15.0051 pela 

Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, Jud. e CM de Piracicaba –SP. Avaliado em 
15/06/2018 em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 220.000,00 

(duzentos e vinte mil reais). Depositário. Michael Gomes Martins.   
 

LOTE 09: Nº PROCESSO: 0047000-53.2008.5.15.0137 – EXEQUENTE: JOSE AUGUSTO 

RODRIGUES; EXECUTADO: MUNIA & ZINSLY LTDA-ME + 01. Uma gleba de terras, 
localizada na zona rural, deste distrito, município e comarca de São Pedro, contendo a área 

de 20.800,00 m² (vinte mil e oitocentos metros quadrados), designada sob gleba nº 
15 (quinze), e que mede 133,70 mts. (cento e trinta e três metros e setenta centímetros) de 

frente para a Faixa de Servidão Permanente 01, pelo lado direito de quem dessa Faixa de terras 

olha para o imóvel mede 95,00 mts. (noventa e cinco metros), acompanhando o alinhamento da 
Faixa de Servidão Permanente 02, deflete a esquerda deixando o alinhamento dessa Servidão e 

segue em reta 126,50 mts. (cento e vinte e seis metros e cinquenta centímetro), daí deflete a 
esquerda e segue 104,50mts. (cento e quatro metros e cinquenta centímetros), daí deflete a 

esquerda 21,50 mts. ( vinte e um metros e cinquenta centímetros) deriva ligeiramente a esquerda 
e segue cerca de 59,30 ms (cinquenta e nove metros e trinta centímetros), daí finalmente deflete 

ligeiramente a direita e segue 71,50 mts (setenta e um metros e cinquenta  centímetros), indo 

sair na Faixa de Servidão Permanente 01, divisando por essas faces com propriedade do Sr. Nadir 
Franco da Silveira. Imóvel matriculado sob o nº 9.695 do RGI de São Pedro – SP. OBS: 1) 

Conforme Av.03/9.695 o imóvel está cadastrado no INCRA sob nº 623.091.003.670-7 (área total 
38,7 has - Mód. Fiscal 16,0 – N° de Mód. Fiscais 2,19- Fração Min. Parc. 2,00. 2) Conforme Auto 

de Penhora e Avaliação no imóvel há benfeitorias não averbadas na matrícula, consistentes em 

uma casa principal com área avarandada, em bom estado de conservação e de bom 
acabamento, medindo, aproximadamente, 90 m2 (noventa metros quadrados), constituída de 

sala com cozinha conjugada, um banheiro social e dois quartos. Uma casa para caseiro em ruim 
estado de conservação, medindo cerca de 50 m2 (cinquenta metros quadrados), contendo área 

avarandada, cozinha, banheiro e dois quartos. Há uma baia para animais coberta com telhas 

cerâmicas e provida de um pequeno cômodo em anexo não acabado, medindo cerca de 60 m2 
(sessenta metros quadrados). O imóvel possui também um pequeno açude, localizado na Estrada 

Municipal Vila Água Morte (Loteamento Recanto da Felicidade), São Pedro –SP 
(coordenadas geográficas s22.603909w47.815544). Avaliado em 05/02/2018 em R$ 

285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 142.500,00 (cento e 
quarenta e dois mil e quinhentos reais). Depositário: Ipê Comércio e Representações LTDA.  

 

LOTE 10: Nº PROCESSO: 0012485-45.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO – PGFN 
PIRACICABA; EXECUTADO: RECUPERE ENGENHARIA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 

+02. Um terreno com frente para a Rua Um, em Piracicaba, compreendendo o lote nº 47, da 
quadra E, do loteamento denominado “Jardim Santa Ignes” medindo onze metros de frente, 

com igual medida nos fundos, por vinte e cinco metros de ambos os lados da frente aos fundos 

– 11,00 x 25,00 ms. com uma área de 275,00 metros quadrados, confrontando do lado direito 
de quem da rua olha para o imóvel, com o lote nº 46, do lado esquerdo com o lote nº 48 e nos 

fundos com o lote nº 50, localizado na quadra formada pelas ruas um, cinco, Avenida Um e 
propriedade de João Inforçato. Imóvel matriculado sob n° 42.318 do 2° RGI de Piracicaba -SP. 

OBS: 1) Conforme Av.04/42.318 o imóvel supra está cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Piracicaba, no distr. 01, setor 53, quadra 0009, lote 0081, sub -lote 0000, CPD 0122845.6. 2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações constantes na Prefeitura Municipal, 

sobre o terreno foi construído um barracão com 256,40 m2, o qual o recebeu o n°260 da 
Rua Alfazema.  “In loco”, verifica-se que o imóvel corresponde a um barracão que acaba 

emendado com outro imóvel (outro barracão), de forma que na prática trata-se de um único 
imóvel que compreende mais de uma matricula. Entretanto, aparentemente o imóvel é divisível, 

de forma que a penhora recaiu somente sobre a matrícula supra. ÔNUS: Conforme pesquisa 
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realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 23/10/2018 consta débitos 

relativos à IPTU no valor de R$ 1.292,73. Avaliado em 17/10/2017 em R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e 

cinco mil reais). Depositário: João Batista Inforçato.  

 
LOTE 11: Nº PROCESSO: 0011131-82.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: MANOEL 

JERONIMO DOS SANTOS + 08; EXECUTADO: BEMA – EMPREENDIMENTOS, 
IMPORTACAO E CONSTRUCOES LTDA E OUTROS. Um terreno sem benfeitorias, em 

Piracicaba, situado no Bairro de Dois Córregos, com frente para um caminho de uso comum 
de 3,50 metros de largura, que dá acesso à Estrada Municipal Piracicaba – Bairro de Dois 

Córregos, medindo tudo, doze metros e cinquenta centímetros, de frente, com igual medida nos 

fundos, por quarenta metros da frente aos fundos, de ambos os lados – 12,50 x 40,00m -, com a 
área de 500,00 metros quadrados e confrontando de um lado com o remanescente do imóvel, 

de propriedade de Cicero Cordeiro da Silva, do lado oposto com José Bonetti, ou sucessores, e 
nos fundos com Benedito Perroni, ou sucessores, localizado no caminho de uso comum, distante 

414,00 metros da Estrada Municipal de Piracicaba – Bairro de Dois Córregos. Imóvel matriculado 

sob nº 29.509 do 2º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme AV.03/29.509 o imóvel está 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba no setor 0015, quadra 0053, lote 0267.2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações colhidas junto à Prefeitura trata-se 
de terreno sem edificações. ÔNUS: Conforme Av.05/29.509 encontra-se ajuizada EXECUÇÃO 

sob nº 1006196-52.2015.8.26.0451 da 4ª Vara Cível de Piracicaba – SP. Avaliado em 14/09/2016 
em R$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 135.000,00 (cento e 

trinta e cinco mil reais). Depositário: TOFER ENGENHARIA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA. 

 
LOTE 12: N° PROCESSO: 0001042-73.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: DAVI 

VALDEMAR FILLIETAZ; EXECUTADO: SCARELLI TRASPORTES LTDA – EPP + 02. Sítio 
localizado no Bairro Bom Retiro, neste município e comarca de Tietê - SP, com a denominação 

de Sitio Santo Eduardo, designado como I-A, com a seguinte descrição: - inicia-se no ponto 21, 

situado na confluência da propriedade de Alcides Milani, André Lucio Milani e Andréia Milani com 
a Rodovia SP 127 - Cornélio Pires, que com esta segue em linha reta rumo 25°50’37’’SW, na 

distância de 191,69 metros até o ponto 26, segue em linha reta rumo 25°50’37’’SW, na distância 
de 4,00 metros até o ponto A, confrontando do ponto 21 ao ponto A, com a Rodovia SP - 127 – 

Cornélio Pires; deflete à direita e segue em reta rumo 67°44’35’’NW, na distância de 125,06 

metros, até o ponto E, confrontando com a Gleba I-B, deflete à direita e segue em reta rumo 
23°56’02’’NE, na distância de 198,05 metros, até o ponto 20-A, confrontando com a Gleba I-C; 

deflete à direita e segue em linha reta rumo 66°51’32’’SE, na distância de 130,00 metros, até o 
ponto 21, confrontando com a propriedade de Alcides Milani, André Lucio Milani e Andréia Milani, 

inicio do perímetro, encerrando uma área  de 25.086,68 metros quadrados. Imóvel 
matriculado sob n° 33.682 do RGI de Tietê - SP.  OBS: 1) Conforme AV.02/33.682 o imóvel supra 

encontra-se cadastrado no INCRA sob nº 950.084.502.286-6, com a denominação de SÍTIO BOM 

RETIRO, localizado no BAIRRO BOM RETIRO, em Tietê – SP, módulo fiscal 26,0 há, n. 
módulos fiscais 0,0961, com fração mínima de parcelamento 2,0 há, classificada como 

MINIFUNDIO, com área total de 2,5000 há. 2)Conforme Auto de Avaliação, no terreno foram 
edificados: casa e salão com aproximadamente 400m² e 530 m², respectivamente e piscina. 

ÔNUS: Conforme AV.04/ 33.682 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 

00105821220145150039 pela Vara do Trabalho de Capivari – SP. Avaliado em 20/02/2017 em R$ 
800.000,00 (oitocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Depositários: Valdete Batista Martin Scareli e Umberto Scareli.  
 

LOTE 13: N° PROCESSO: 0011636-10.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: EDUARDO 
BATISTA MARTINS PEREIRA + 03; EXECUTADO: CONSTAN CONSTRUTORA E 

PAVIMENTADORA LTDA - EPP + 02. A) Um terreno sem benfeitorias, em Piracicaba, com 

frente para a Avenida Rio das Pedras, esquina da Rua Pedro Ferrari, constituído por parte do 
lote nº 1, da quadra G, do loteamento denominado Jardim Bandeirante, medindo doze metros 

de frente, igual medida nos fundos, por dezessete metros de ambos os lados da frente aos fundos 
– 12,00 x 17,00 m -, com a área de 204,00 metros quadrados, confrontando de um lado com 

a Rua Pedro Ferrari, com a qual faz face e esquina, de outro lado com propriedade de José 
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Mesquita Barros, ou de seus atuais sucessores e nos fundos com o prédio nº 33, da Rua Pedro 

Ferrari, de propriedade de Gastão Rodrigues da Silva, cadastrado na Prefeitura Municipal local, 
como setor 17, quadra 0058, lote 0012, inscrição 017940. Imóvel matriculado sob n° 13.286 do 

2° RGI de Piracicaba -SP. OBS: 1) Conforme Av.03/13.286 foi construído o prédio n° 894 da 

Avenida Rio das Pedras. 2) Conforme AV.07/13.286 o imóvel atualmente acha-se cadastrado junto 
ao Munícipio de Piracicabano distrito 01, setor 17, quadra 0058, lote 0012, sub-lote 0000 e CPD 

280197. 3) Conforme AV.13/13.286 consta que o prédio nº 894 da Avenida Rio das Pedras foi 
renumerado para o nº 930 da mesma via pública, sendo a placa nº 894 cancelada.4) Conforme 

Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações da Prefeitura, a residência edificada possui 
119,60 m2 de construção. ÔNUS: 1) Conforme AV.14/13.286 consta PENHORA da parte ideal 

de 16,6666% no processo 0000486-97.2012.5.15.0041 pela Vara do Trabalho de Itapetininga-

SP. 2) Conforme AV.15/13.286 consta PENHORA da parte ideal de 16,6666% no processo 1177-
14.2012.5.15.0041 pela Vara do Trabalho de Itapetininga-SP. 3)Conforme AV.16/13.286 consta 

PENHORA no processo 0010159-79.2015.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba -SP. 
Avaliado em 20/02/2017 em R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

285.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mil reais). 

B) Terreno da Avenida Rio das Pedras, lado par, em Piracicaba, compreendendo lote nº 02, 
da quadra G, do loteamento denominado “Jardim Bandeirantes”, no Bairro Piracicamirim, 

de forma retangular, medindo onze metros de frente, com igual medida nos fundos, por vinte e 
cinco metros de ambos os lados da frente aos fundos – 11,00 x 25,00 m -, com a área de 275,00 

metros quadrados, dividindo de um lado com o lote nº 01, de outro com o lote nº 03, e nos 
fundos com o lote nº 04, localizado a doze metros (12,00 ms) da Rua Pedro Ferrari e a dezessete 

metros (17,00 ms) da Rua 14 de Julho, cadastrado na Prefeitura Municipal local, como lote 23, 

quadra 58, setor 17, inscrição 26450. Imóvel matriculado sob n° 20.278 do 2° RGI de Piracicaba 
-SP. OBS: 1) Conforme Av.04/20.278 o imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal 

local como distrito 01, setor 17, quadra 0058, lote 0023, sub-lote 0000 e CPD 280203. 2)Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações obtidas na Prefeitura, sob o terreno foi 

edificada uma residência com 65,80 m2 de construção, a qual recebeu o n°942 da 

Avenida Rio das Pedras. ÔNUS: 1) Conforme AV.09/20.278 consta PENHORA da parte ideal de 
33,32% no processo 1177-14.2012 pela Vara do Trabalho de Itapetininga – SP. 2)Conforme 

AV.10/20.278 consta PENHORA no processo 0010159-79.2015.5.15.0051 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Piracicaba-SP.4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 

Piracicaba – SP, em 24/10/2018 constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 844,06. Avaliado 

em 20/02/2017 em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). Depositário: Marcos Roberto Constantino.  

 
LOTE 14: N° PROCESSO: 0011055-29.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUCIANO 

APARECIDO FAGUNDES DOS SANTOS +03; EXECUTADO: CONSTRUTORA, 
PAVIMENTADORA E COMERCIO ENCCO LTDA– EPP +02. Lote de terreno nº 15 da quadra 

A, quarteirão 447, do loteamento Jardim Sumarezinho, situado no distrito de Hortolândia, 

nesta Comarca de Sumaré – SP, medindo 1,70 ms de frente para a Rua F; mede 14,14 ms no 
arco da esquina; por 10,70 ms nos fundos, onde confronta com o lote 30; por 16 ms pelo lado 

direito, de quem da rua olha o terreno com o rua B; mede 25 ms pelo lado esquerdo com o lote 
14, com a área de 250 ms2 localizado pelo lado direito de quem em trânsito pela rua F, vai em 

direção à rua A, na quadra completada pelas ruas F, A, G e B; lançado nesta municipalidade sob 

nº 3.086.0447.15. Imóvel matriculado sob o nº 12.814 do RGI de Sumaré – SP. OBS: 1) Conforme 
Av.05/12.814 o código contribuinte do imóvel foi alterado para o nº 03.21.029.0152.001.2) 

Conforme Auto de Avaliação, há benfeitorias não averbadas: conforme Certidão de Valor Venal 
obtida perante a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Hortolândia, consta que foi edificada 

uma construção que totaliza 111,05 metros quadrados. O estado geral de conservação é 
ruim, o imóvel encontra-se em mau estado, com endereço atual na Rua Maria Rodrigues 

Ferreira, nº 390, Jardim Sumarezinho, Hortolândia – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.04/12.814 

consta PENHORA no processo nº 4685/98 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de 
Sumaré-SP. 2) Conforme Av.06/12.814 consta PENHORA no processo nº 7.806/05 pelo Serviço 

Anexo das Fazendas da Comarca de Sumaré-SP. 3) Conforme Av.07/12.814 consta PENHORA no 
processo nº 8.768/02 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Sumaré-SP. 4) Conforme 

pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 24/10/2018, constam 
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débitos relativos à IPTU no valor de R$ 22.188,19. Avaliado em 08/02/2017 em R$ 177.195,82 

(cento e setenta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos). Valor 
mínimo: R$ 88.597,91 (oitenta e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e noventa 

e um centavos). Depositário: Eliana Teixeira.  

 
LOTE 15: Nº PROCESSO: 0213300-10.2005.5.15.0137– EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 

(PGFN); EXECUTADO: GRAMARMO GRANITOS E MARMORES LTDA – ME + 02. O lote de 
terreno sob o nº 001 da quadra nº 026 do JARDIM ITANHAEM, no município de Itanhaém, 

medindo 15,40 ms de frente para a Rua Quatro, do lado direito mede 24,00ms, da frente aos 
fundos, confinando com a rua 06; do lado esquerdo mede 30,00 ms. da frente aos fundos, 

confinando com o lote 02 e 12,00ms nos fundos onde confina com a propriedade da Cia Brasileira 

de Terras e Loteamentos Cibratel, antes com quem de direito, encerrando a área de 352,00 
ms2. Cadastro n° lote 001 quadra 026. Imóvel matriculado sob nº 35.037 do RGI de Itanhaém – 

SP. OBS: 1) Conforme Av.03/35.037 foi construído um prédio residencial e edícula 
assobradada com área de 212,96 m2 com frente para a Rua Quatro, esquina com a Rua 6, 

onde recebeu o nº 255. 2) Conforme Av.04/35.037 consta que a rua 4, para a qual faz frente o 

imóvel, teve sua denominação alterada para Rua Emilio Justo, esquina com a Rua 06, a qual 
também teve a sua denominação alterada para Dr. Frederico de Souza Queiroz Filho. 3)Conforme 

Auto de Avaliação o imóvel está localizado na Rua Doutor Frederico de Souza Queiroz Filho, 
n° 255, Jardim Itanhaém (lado praia), em Itanhaém-SP. O imóvel é um terreno onde há 

uma casa térrea de alvenaria (área construída total de 212,96 ms2), coberta com telhado 
de barro, composta por 02 quartos, 02 suítes, sala 2 ambientes, cozinha e banheiro e nos fundos, 

há uma edícula, de 02 pavimentos de alvenaria, coberta com telhado de barro, com 01 quarto, 

cozinha e 01 banheiro. Embaixo desta, há duas vagas de garagem. A Rua Emilio Justo é 
pavimentada e servida de rede elétrica, iluminação pública, esgoto, coleta de lixo, água e telefone. 

5) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está ocupado por Alice Rosa do Nascimento. ÔNUS: 1) 
Conforme R.06/35.037 consta HIPOTECA CEDULAR de 1º grau em favor do Banco do Estado de 

São Paulo S/A. 2) Conforme R.07/35.037 consta PENHORA no processo 3123/2001 pela 2ª Vara 

e Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Itanhaém-SP. 3)Conforme Av.08/35.037 consta 
PENHORA no processo nº 122/96 - atual 1996.005500 - 4 pela 1ª Vara Cível e Serviço Anexo das 

Fazendas da Comarca de Piracicaba – SP. 4) Conforme Av.09/35.037 consta PENHORA no 
processo 20/97 - atual 1997.000301-9 pela 5ª Vara Cível do Serviço Anexo das Fazendas da 

Comarca Piracicaba – SP. 5) Conforme Av.10/35.037 consta PENHORA no processo 117/03 - atual 

2003.001654-4 pela  2ª Vara Cível e do Serviço Anexo das Fazendas da Comarca Piracicaba – SP. 
6) Conforme Av.11/35.037 consta PENHORA processo 266.01.2010.004596-6 pelo Serviço Anexo 

das Fazendas da Comarca de Itanhaém-SP. 7) Conforme Av.12/35.037 consta PENHORA no 
processo 266.01.2010.004592-5 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Itanhaém-SP. 

Avaliado em 10/05/2016 em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
170.000,00 (cento e setenta mil reais). Depositários: José Benedicto Longo e Maria 

Aparecida Mendes Pereira Longo.  

 
LOTE 16: N° PROCESSO: 0011006-51.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: HELDIMAR DE 

JESUS CUSTODIO DA SILVA + 05; EXECUTADO: REP EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA 
EPP+ 03. O DOMÍNIO ÚTIL do Apartamento nº 24, localizado no 2º andar, do Bloco 03, 

“EDIFÍCIO LOGAN TOWER”, integrante do “CONDOMÍNIO TOP VILLAGE”, situado na 

Avenida Tucunaré, nº 1.140, neste Município e Comarca de Barueri, deste Estado, com a 
área real de uso privativo de 77,116m2; área real de garagem de 22,385m2; com direito de 

utilização de 02 vagas para veículos de passeio, na garagem coletiva do condomínio; área real de 
uso comum de 65,747m2; perfazendo a área total de 165,248m2; correspondendo-lhe a uma 

fração ideal de 0,6447% nas coisas de uso comum e no terreno do condomínio. Inscrição 
cadastral: nº 24204.00.55.0522.03.008-2. Imóvel matriculado sob n° 109.677 do RGI de Barueri 

- SP. OBS: 1) Conforme Av.01/109.677 o imóvel é cadastrado na Gerência Regional do Estado de 

São Paulo, Capital, sob o RIP nº 6213.0100817-60. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, de 
acordo com a certidão positiva emitida pela Prefeitura Municipal de Barueri – SP, o imóvel está 

registrado sob a inscrição cadastral atual sob n° 24454.51.28.0522.03.008.2, e se encontra em 
regular estado de conservação. ÔNUS: 1) Conforme R.03/109.677 consta HIPOTECA em favor da 

Caixa Econômica Federal - CEF. 2) Conforme Av.04/109.677 consta PENHORA no processo n° 
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1591/2003 pela 4ª Vara Cível de Barueri - SP. 3) Conforme Planilha de Atualização de Débitos 

Condominiais, sob o iD nº 4bb4480, há um saldo devedor total de R$ 267.186,17, atualizados até 
abril/2017. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Barueri – SP, em 

29/10/2018 constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 10.466,63. Avaliado em 24/04/2017 

em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 337.500,00 
(trezentos e trinta e sete mil e quinhentos reais). Depositário: Julio Cezar Franco Vieira. 

 
LOTE 17: Nº PROCESSO: 0249900-30.2005.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 

(PGFN); EXECUTADO: JAT - MEC INDUSTRIA MECANICA E CALDEIRARIA LTDA – EPP 
+ 03. O prédio residencial e respectivo terreno, situados à Avenida Armando Cesare 

Dedini, sob nº 810, em Vila Rezende, desta cidade de Piracicaba, medindo o terreno que é 

constituído pelo lote nº 7 da quadra nº 73 do Jardim São Pedro, de frente dez metros para a 
referida Avenida, igual largura na linha dos fundos, por vinte e seis metros da frente aos fundos, 

em ambos os lados, encerrando a área de 260,00 m², confrontando pelo lado direito de quem 
olha do imóvel para a Avenida com o prédio nº 820, pelo lado esquerdo com o prédio nº 800 e 

nos fundos com o prédio nº 53 da Rua Rosa Pizelli D’ Abronzo. Imóvel matriculado sob nº 9.274 

do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme R.09/9.274 o imóvel está cadastrado na 
Prefeitura Municipal local no setor 33, quadra 13, lote 247, CPD. 51.659.4. 2) Conforme Auto de 

Penhora e Avaliação, segundo cadastro na Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, a área 
construída é de 177,79 m².  ÔNUS: 1) Conforme R.12/9.274 consta PENHORA de parte ideal 

de 1/7 no processo nº 98.1101449-3 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 2) Conforme 
Av.29/9.274 consta PENHORA da parte ideal de 4,76190% no processo 0000307-

07.2010.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.30/9.274 consta 

PENHORA da parte ideal de 14,28571% no processo 0225100-51.1995.5.15.0051 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Piracicaba -SP. 4) Conforme Av.31/9.274 consta PENHORA da parte ideal de 

14,28571% no processo 0087500-94.2009.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba - 
SP. 5) Conforme Av.32/9.274 consta PENHORA da parte ideal de 4,76190% no processo 0000416-

16.2013.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. 6) Conforme Av.33/9.274 consta 

PENHORA de parte ideal de 4,76190% no processo  0001192-50.2012.5.15.0051 pela 2ª  Vara 
do Trabalho de Piracicaba - SP. Avaliado em 09/12/2015 em R$ 378.000,00 (trezentos e setenta 

e oito mil reais). Valor mínimo: R$ 302.400,00 (trezentos e dois mil e quatrocentos 
reais). Depositária: Elisa Maria Bergamasco Barbosa.  

 

LOTE 18: N° PROCESSO: 0001886-52.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUCAS DO 
NASCIMENTO + 03; EXECUTADO: DONNA BEJA CHOPP BAR LTDA – ME + 05. A) Terreno 

com frente para a Rua Alvaro de Carvalho, compreendendo parte do lote 18, da quadra C, 
do “Jardim Paulista”, do Município, Comarca e 2ª. Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, 

medindo cinco metros de frente, com igual medida nos fundos; por vinte e cinco metros, da frente 
aos fundos, de ambos os lados – 5,00 x 25,00 m – com área de 125,00 m²; confrontando do 

lado direito de quem da rua olha para o terreno, com o lote 17, de propriedade de Francisco 

Gustavo Botti; do lado esquerdo com o imóvel matriculado sob nº 84.720; e nos fundos, com 
parte do lote 10 ( M-10.119); localizado a 40,00 metros da Rua Cornélio Pires, na quadra formada 

pela Rua Alvaro de Carvalho, Avenida Dr. João Conceição, Rua Manoel Correa da Silveira e Rua 
Cornélio Pires. Contribuinte: distrito 01, setor 21, quadra 0005, lote 0284, sub-lote 0000 e 

inscrição nº 381524 (em maior área). Imóvel matriculado sob n° 84.721 do 2º RGI de Piracicaba 

- SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, conforme cadastro na Prefeitura de Piracicaba, 
no referido terreno foi edificada uma construção residencial de 82,10 m², a qual recebeu o 

número 51 da Rua Alvaro de Carvalho e apresenta regular estado de conservação. ÔNUS: 
Conforme Av.01/84.721 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 

00002179120135150051 pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. Avaliado em 27/09/2016 
em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 165.000,00 (cento e 

sessenta e cinco mil reais). Depositário: Eduardo Ometto Lambertucci.  

B) Garagem nº 28, situada no pavimento térreo do Edifício “SOLAR MÁLAGA”, pertencente 
ao Conjunto “Málaga”, situado à Rua João de Oliveira Algodoal, nºs 305/337, no Bairro do 

Saibreiro, em Piracicaba, contendo uma área real de 23,00 metros quadrados, que 
corresponde a fração ideal de 0.16079% com referência a propriedade do terreno e das coisas 

comuns. Imóvel matriculado sob n° 58.283 do 2º RGI de Piracicaba - SP. OBS: Conforme 
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Av.01/58.283 o imóvel está cadastrado na Prefeitura local no distrito 01, setor 04, quadra 0064, 

lote 0182, sub-lote 0041, CPD 0106463.1. ÔNUS: 1) Conforme Av.05/58.283 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00002179120135150051 pela 2ª Vara do Trabalho de 

Piracicaba – SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – 

SP, em 29/10/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 217,64. Avaliado em 
02/05/2016 em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Depositário: Claudio César Pedroso.  
 

LOTE 19: Nº PROCESSO: 0252200-62.2005.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: CONSTRUMAXIMA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

+ 03. Fração ideal de 50% do apartamento sob nº 42, do Edifício Simone, situado à Rua 

Conde Barbielini nº 259, antiga Rua Ibiapina, no 2º Subdistrito Vila Prudente, em São Paulo – 
SP, localizado no 3º andar ou 4º pavimento, com direito a uma vaga para carro de passeio na 

garagem coletiva no subsolo, contendo uma área útil de 74,12 m², área comum de 27,08 m², 
totalizando uma área de 101,22 m², correspondendo-lhe no terreno todo, que tem uma área 

de 545,90 m², a fração ideal de 34,11875 m². Contribuinte: 052.218.0065.9. Imóvel matriculado 

sob n 28.466 do 6º RGI de São Paulo– SP.OBS: 1) Conforme Av.02/28.466 o imóvel se encontra 
atualmente cadastrado sob nº 100.076.0065-7 na Prefeitura Municipal local. 2) Conforme Av. 

07/28.466 o terreno onde está construído o Edifício Simone, mede 26,50 m de frente, por 26,60 
m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, ou 

seja, 26,50 m. 3) Conforme Av.09/28.466, verifica-se que a Rua Conde Barbielini denomina-se 
atualmente Rua Ettore Ximenes.  ÔNUS: 1) Conforme R.06/28.466 consta ARROLAMENTO DE 

BENS pela Delegacia da Receita Federal em Sorocaba-SP. 2) Conforme Av.08/28.466 consta 

PENHORA de parte ideal de 50% no processo n°169/94 pela 79ª Vara do Trabalho de São Paulo 
-SP. 3) Conforme Av.10/28.466 consta PENHORA no processo n°634/2000 pela 31ª Vara do 

Trabalho de São Paulo – SP.4)Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de São 
Paulo, em 23/10/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.967,85. Avaliado em 

28/08/2013 em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 65.000,00 

(sessenta e cinco mil reais). Depositário: José Carlos Ventri.  
 

LOTE 20: Nº PROCESSO: 0012445-29.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: JOAO CORREIA 
DOS SANTOS; EXECUTADO: ANA CAROLINA ROSA DOS SANTOS EMILIANO – ME. Parte 

ideal correspondente à 50% do lote 18 da Quadra 12, sito na Rua 5 (atual Rua Flávio 

Marcellino Perina), no Loteamento Villa D’Áquila, no bairro Santa Rosa, na cidade de 
Piracicaba - SP, com a área de320.45m2. OBS: Entre os pontos 6 e 1, na divisa com o lote 

17, existe uma Faixa Non Aedificandi, com 37,50m2. Imóvel matriculado sob nº 91.924 do 1º RGI 
de Piracicaba – SP.OBS: 1) Conforme AV.04/91.924 o imóvel está cadastrado no setor 12, quadra 

0021, lote 0331, CPD 1570428. 2) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, o imóvel se trata de um 
terreno sem benfeitorias. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura 

Municipal de Piracicaba – SP, em 24/10/2018, o imóvel está localizado na Rua Flávio Marcellino 

Perina, número 127, bairro Santa Rosa, Piracicaba – SP. ÔNUS: 1) Conforme AV.01/91.924 
o imóvel está sujeito às restrições convencionais. 2) Conforme R.02/91.924 consta SERVIDÃO DE 

PASSAGEM em favor do Município de Piracicaba – SP, objetivando a futura implantação de 
tubulações de águas pluviais e esgoto (“faixa non aedificandi”), perfazendo uma área total de 

37,50m2.3) Conforme Av.06/91.924, consta AÇÃO DE EXECUÇÃO sob nº 100647-

59.2014.8.26.0451 da 3ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme pesquisa realizada no site da 
Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, em 24/10/2018, constam débitos relativos a IPTU no valor 

de R$ 1.701,50.Avaliado em 19/01/2017 em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Valor 
mínimo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

 


