
GALERIAPEREIRA 
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 13/05/2019 a 22/05/2019. 

1 - No dia 22/05/2019, 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 15h30min e 16h00min (dezesseis horas), 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 12/08/2019. 

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: a partir de 50% (cinquenta por cento) da avaliação, ressalvado os lotes 

com valor específico, fixado pelo juízo. 

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 nos autos. 

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 

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 apresentaçãoda proposta, o proponente deverá dirigir-se ao 
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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:  Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 

1º do Código de Processo Civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais 
vencidos antes da arrematação. 

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. 
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: 0044000-45.2008.5.15.0137 - EXEQUENTE: JOSÉ EDEMIR 

SANTANA FIGUEIREDO +03; EXECUTADO: TRANSPOLIX TRANSPORTES ESPECIAIS 
LTDA +15. Terreno situado na Rua Carijós, antiga Rua Particular A, no 29° Subdistrito- 

Santo Amaro, medindo 46,20m de frente, por 89,90 m da frente aos fundos, do lado direito de 
quem da rua olha para o imóvel, 89,00m do lado esquerdo, tendo nos fundos a mesma largura 

da frente, com área de 4.132,59m², confrontando pelo lado direito de quem da rua olha para 

o imóvel, com propriedade de Aurora Altieri Martinelli, pelo lado esquerdo com propriedade de 
IrmgardPaulus e outros, e pelos fundos com propriedade de Olinda Pires. Cadastro Contribuinte: 

087.006.0260-4.  Imóvel matriculado sob n° 334.445 do 11° RGI de São Paulo-SP.OBS: 
1)Conforme Av.01/334.445 a Rua Carijós atualmente denomina-se Rua África do Sul. 2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está localizado na Rua África do Sul, 177, 

Várzea de Baixo, São Paulo, Capital.O imóvel atualmente é ocupado por um 
estacionamento. ÔNUS: 1)Conforme Av.03/334.445 consta PENHORAno processo nº 1589/2011 

pela 64ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP. 2)Conforme Av.04/334.445 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 10019494520155020710 pelo Tribunal Superior 

do Trabalho da Segunda Região da Comarca de São Paulo-SP. 3) Conforme pesquisa realizada 
no site da Prefeitura Municipal de São Paulo – SP, em 22/03/2019, constam débitos relativos a 

IPTU no valor de R$1.465.426,05. Avaliado em 08/06/2017 em R$ 22.500.000,00 (vinte e dois 

milhões e quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 11.250.000,00 (onze milhões e 
duzentos e cinquenta mil reais). Depositário: Waldemar Paulo Grassmann (ESPÓLIO).  

LOTE 02: N° PROCESSO: 0011034-19.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: ROBSON 

FERNANDO CORREIA + 06; EXECUTADO: COMERCIAL E TRANPORTE LIDERGAN 
LTDA-ME + 04. Um terreno com frente para a Rua Oito, em Rio das Pedras, 

compreendendo o lote n° 02 da quadra G, do loteamento denominado “Santa Maria”, em 
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regime do condomínio Fechado Parcial, denominado “CONVIVIO – VILLAGE RIO DAS 
PEDRAS”, medindo quatorze metros e cinquenta centímetros de frente, com igual medida nos 

fundos, por trinta e nove metros e quarenta e seis centímetros de ambos os lados da frente aos 
fundos – 14,50 x 39,46 ms. com uma área de 572,17 metros quadrados, confrontando do 

lado direito de quem da rua olha para o imóvel com lote n° 01, do lado esquerdo com o lote n° 

03 e nos fundos com a propriedade de Antonio Costa Galvão, localizado na quadra formada pela 
propriedade de Antonio Gosta Galvão, Donato Marino Neto e os irmãos, Rua 8 e Sistemas de 

lazer, distantes 15,00 metros da rua 7. Imóvel matriculado sob n° 45.411 do 2° RGI de 
Piracicaba –SP. OBS: 1) Conforme Av.02/45.411 houve retificação da descrição do imóvel, em 

seu preambulo, no tocante à menção de que, dentro da área loteada, instituiu-se um 
condomínio fechado Parcial, denominado “Convívio Village Rio das Pedras”, vez que o 

loteamento, denominado “Santa Maria”, foi tratado sob a égide da Lei n. 6766 de 1979, e assim 

deve ser considerado. 2) Conforme Av.05/45.411consta que o imóvel está cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Rio das Pedras sob n° 0121520030001-6119.3) Conforme Auto de 

Avaliação, trata-se de um imóvel situado no Condomínio Convívio Village Rio das Pedras, em 
construção de alto padrão, tipo sobrado.A residência possui três quartos, seis banheiros, 2 

salas, escritório, área de lazer completa com piscina e demais dependências, incluindo garagem 

para quatro carros. Conforme inscrição municipal, o imóvel possui 572m² de área de terreno, 
não constando a delimitação da área construída. O imóvel está situado na Rua Henrique 

Emilio Perim (antiga Rua Oito), 121, Bairro Santa Maria. ÔNUS: Conforme Av.01/45.411, 
no imóvel supra constam cláusulas restritivas quanto as construções e utilização do solo, 

conforme contrato do Loteamento. Avaliado em09/10/2017 em R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). 

Depositário: Ana Paula Peron dos Santos.  

LOTE 03: Nº PROCESSO: 0183300-56.2007.5.15.0137 – EXEQUENTE: TAMIRIS 

FINCO CAVALCANTI; EXECUTADO: ASSETRANS – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
PARA TERCEIROS LTDA. ME + 02. Terreno situado na Rua Bonifácio Fernandes da 

Conceição, designado como lote 19 da quadra 17 do loteamento denominado Parque 
Morumbi, com a área de 250,00m2, medindo 10,00m de frente para a Rua Bonifácio 

Fernandes da Conceição; da frente aos fundos, em ambos os lados mede 25,00m, confinando 
do lado direito de quem da referida rua olha o imóvel com o lote 18 e do lado esquerdo com o 

lote 20; nos fundos mede 10,00m, confinando com o lote 49; lotes confinantes todos da mesma 

quadra, distante a começar depois de contados 80,00m da confluência das Ruas Bonifácio 
Fernandes da Conceição e Um e fica do lado esquerdo de quem da Rua Um entra na Rua 

Bonifácio Fernandes da Conceição e segue em direção ao imóvel. Cadastro Municipal 1-25-017-
019-00. Imóvel matriculado sob nº 8.933 do RGI de Francisco Morato – SP. OBS: 1) Conforme 

Auto de Penhora/Avaliação, o imóvel não possui área construída. No endereço encontra-se um 

terreno com aclive acentuado, tomado por vegetação rasteira, sem benfeitorias e servido por 
rua de terra e sem guia, com postes, mas sem iluminação, localizado na Rua Bonifácio 

Fernandes da Conceição, Parque Morumbi, Francisco Morato – SP. 2) Conforme 
despacho nos autos, foi expedido ofício ao RGI de Francisco Morato – SP, para proceder a 

averbação da ineficácia do registro da alienação do imóvel – R-1, em virtude de fraude à 

execução. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da prefeitura municipal em 27/03/2018, 
consta débitos relativos a IPTU no valor R$229,88. Avaliado em 01/12/2015 em R$ 43.000,00 

(quarenta e três mil reais). Valor mínimo: R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos 
reais). Depositário: Valmir Marinho Rufino.  

 
LOTE 04: Nº PROCESSO: 0000129-86.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: FABIANA 

TEIXEIRA DA SILVA; EXECUTADO: MIRANDA & MIRANDA DROGARIA LTDA – ME + 

10. Prédio residencial com frente para a Rua Onésimo Simões Silva, sob nº 128, no 
“Jardim Nova Europa”, desta cidade de Limeira, comarca e 2ª circunscrição, contendo dois 

dormitórios, sala, banho, hall, copa e rancho nos fundos e respectivo terreno que corresponde a 
metade do lote 10, da quadra A, medindo 5,00 metros de frente; 25,00 metros do lado direito 

divisando com a outra metade do lote 10, 25,00 metros no lado esquerdo, divisando com 

Joaquim Rodrigues da Matta; e, 5,00 metros nos fundos, confrontando com Benedito Faustino 
dos Santos, perfazendo uma área de 125,00 metros quadrados. Está cadastrado na Prefeitura 

Municipal na quadra 0725, unidade 010. Imóvel matriculado sob nº 26.834 do 2º RGI de 



Limeira – SP. ÔNUS: Conforme Auto de Penhora/Avaliação, o imóvel possui um total de 83,13 
metros quadrados de construção, conforme cadastro municipal, em regular estado de 

conservação. Avaliado em 30/05/2016 em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 166.950,00 (cento e sessenta e seis mil novecentos e cinquenta reais). 

Depositários: Lídia Maria de Jesus Miranda e Ebenezer Oliveira Miranda. 

 
LOTE 05: Nº PROCESSO: 0000923-44.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: GERALDO DE 

OLIVEIRA SILVA + 02; EXECUTADO: PZ ELETROMECANICA LTDA + 03. A)Fração 
ideal correspondente a 0,35018% de uma gleba de terras, que foi destacada da gleba 8, 

da Fazenda Pau D’ Alheno, distrito de Artemis, desta cidade de PIRACICABA com a área de 
14,75 alqueires de terras, equivalentes a 35,6950 hectares, que assim se descreve: principiando 

num marco de madeira da lei que foi cravado na margem direita do córrego do Monjolinho, 

segue confrontando com o sítio nº 13, no rumo SE 35º55’ cerca de 780,00ms. até um marco 
colocado na beira da estrada Estadual que vai à Piracicaba; dá mede-se por esta rumo a 

Piracicaba 370,70ms. até o cruzamento desta com uma estrada de rodagem e mede-se por esta 
597,70ms. em reta até atingir um marco semelhante aos outros. Deste ponto, segue no rumo 

NO-57º14’, confrontando com o sítio 9, de Antonio Rafael Calderan, na distância de 685,00ms. 

até um marco colocado na margem direita do córrego Monjolinho, e, finalmente, subindo por 
este segue até o ponto de partida, gleba essa identificada pelos sítios 10, 11 e 12. Imóvel 

matriculado sob nº 23.000 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme AV.03/23.000 o 
imóvel está cadastrado no INCRA sob nº 630055.025402.1 (área total 35,6ha - modulo rural 8,0 

ha - número de módulos rurais 4,08 - módulo fiscal 10,0 ha - número de módulos fiscais 3,56 - 
fração mínima de parcelamento 2,0 ha - nome do imóvel: Sítio São João. 2) Conforme Auto de 

Penhora e Avaliação, o imóvel situa-se no loteamento denominado Estância Água Bonita 

(localizado nas imediações do KM.164 da Rodovia Piracicaba/Anhembi). Trata-se de um terreno 
de aproximadamente 1250m2, situado na Rua Oito, lote 08 (entre nºs 85 e 109), 

doloteamento Estância Água Bonita, Piracicaba/SP, possuindo benfeitorias ainda não 
averbadas, consistentes em uma casa (metragem não informada), além de piscina e área de 

lazer (com coordenadas geográficas S22.718537 w47.788067), estando o imóvel fechado. 

ÔNUS: 1) Conforme R.14/23.000 consta RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO sobre a parte ideal 
correspondente a 0,35018% em favor de Dovaldo Piovesan e Idalina Mendes Piovesan. 2) 

Conforme AV.31/23.000 consta PENHORA de parte ideal de 1,18342% no processo nº 
00034406920148260145 pelo 1º Ofício Judicial de Conchas - SP. 3) Conforme declaração do 

Ministério Público de Piracicaba – SP, tramita pela Promotoria de Justiça de Piracicaba – SP o 

procedimento preparatório nº 010/99-DHU em que se apura o parcelamento clandestino 
denominado loteamento “Estância Água Bonita” desta matrícula. Avaliado em30/05/2016 em R$ 

230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 115.000,00 (cento e quinze 
mil reais). Depositário: Lázaro Benedito Correa. 

B) Um caminhão, marca VW/13.130, cor branca, ano de fabricação 1984, ano modelo 1984, 
combustível diesel, placa BWI-1473, chassi nº VOO7152, RENAVAM nº 397534906, em bom 

estado de conservação e funcionamento, necessitando de reparos na carroceria de madeira. 

Hodômetro marcando 3.851km. ÔNUS: 1) Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP 
em 29/03/2018 consta restrição financeira em favor do Banco do Bradesco SA. 2) Conforme 

pesquisa realizada no site do Detran - SP em 29/03/2018 constam débitos relativos a multas no 
valor de R$ 383,06 e licenciamento em atraso, sendo o último sido efetuado em 2010. Avaliado 

em30/06/2014 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais). Bem localizado na Rua Osório Duque Estrada, 77, Higienopólis, Piracicaba – SP. 
Depositário: Salete Gonçalves Zem, Travessa Domingos Freald, 51, Altos do Piracicaba, 

Piracicaba – SP.  
 

LOTE 06: Nº PROCESSO: 0000789-17.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: ANA PAULA 
RODRIGUES PEREIRA + 01. EXECUTADO: JAA DO AMARAL ME + 01. 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 impar, distante 55,00 metros da confluência 
desta Alameda com a Alameda das Gralhas, seguindo deste ponto com rumo de 86o04’27”SE e 



distancia de 49,68 metros até o ponto B deste deflete a direita com rumo de 29o27’36”SW, e 
distancia de 43,00 metros até o ponto “C”, daí defletindo à direita com rumo de 62o47’31”NW e 

19o27’43”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 Sistemas de Recreio, ponto “C” e “D”; à Leste, com o Campo de Golfe, pontos “B” e “C” e a 

Oeste com a Alameda das Emas, pontos “A” e “D”. Imóvel matriculado sob o n. 47.101 do 1º 
RGI de Bauru. OBS: 1) Conforme Av.8/47.101, o quarteirão 01, lado impar, da Alameda das 

Emas, no Residencial Vale do Igapó, passou para: quarteirão 04, lado impar, da mesma via 
publica e loteamento. 2) Conforme Av.9/47.101, foi construído um prédio residencial, em 

alvenaria de tijolos, térreo, com a área construída de 195,80 m2, contendo os seguintes 
cômodos: 1 varanda, 1 living, 1 cozinha, 1 área de serviços, 1 circulação, 1 banheiro social, 2 

dormitórios e 1 dormitório contendo closet e banheiro conjugados, que recebeu o n. 4-75, 

pela Alameda das Emas, Bauru – SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.12/47.101, consta clausulas, 
normas e restrições relativas a destinação e edificação. 2) Conforme R.13/47.101, consta 

HIPOTECA em favor de A.M.C TÊXTIL LTDA e T.F LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA. 3) 
Conforme Av.14/47.101, consta penhora no processo n. 412/2012, pelo 6º Oficio Cível da 

Comarca de Piracicaba. Avaliado em 27/05/2015 em R$ 557.200,00 (quinhentos e cinquenta 

sete mil e duzentos reais). Valor mínimo: R$278.600,00 (duzentos e setenta e oito mil e 
seiscentos reais). Depositária: Juliana Aparecida Araújo do Amaral. 

 
LOTE 07: N° PROCESSO: 0011450-50.2015.5.15.0137 - EXEQUENTE: JOSE 

FRANCISCO MEDINA; EXECUTADO: HINOVA HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA 
–EPP; ADEMIR LUIZ BRIEDA; SUELI APARECIDA JUDICE BRIEDA. A) O lote de terreno 

sob nº 30 da quadra 149, situado na Vila Jaraguá, desta cidade de Piracicaba, com frente 

para a Rua Gal. Carlos de Bitencourt, medindo dez metros de largura, por vinte e cinco (25) 
metros de comprimento (10,00 x 25,00 ms), com 250,00 ms2., confrontando de um lado com 

o lote 29 do outorgante, ou sucessores. Imóvel matriculado sob n° 34.617 do 1° RGI de 
Piracicaba-SP.OBS:1)Conforme Av.02/34.617 a antigaRua Gal. Carlos de Bitencourt passou a 

denominar-se Rua José Rosario Losso.E, no terreno supra, foi construídoo prédio n° 605, 

da Rua José Rosario Losso. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de um imóvel 
residencial, com uma área construída de 99,40 m2, conforme cadastros da Prefeitura local. 

Avaliado em 15/12/2017 em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: 
R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais).  

B) O lote de terreno sob nº 9 da quadra L, do loteamento denominado Jardim Alvorada, em 

Vila Rezende, desta cidade de Piracicaba, com frente para a Rua Daniel Rinn, o qual faz 
face e esquina com a Rua Nossa Senhora de Lourdes, medindo dez metros de largura, por vinte 

e cinco metros de comprimento, com a área de 250,00 m2, dividindo na frente e ao lado com 
as mencionadas vias públicas, de outro lado com o lote 10 e nos fundos com o lote nº 8, cuja 

quadra se forma com as ruas Daniel Rinn, Princeza Leopoldina, Nossa Senhora de Lourdes e 
Avenida Cristóvão Colombo. Imóvel matriculado sob n° 6.598 do 1° RGI de Piracicaba-SP.OBS: 

Conforme Av.02/6.598o imóvel está localizado no lado par. 2) Conforme Av.06/6.598 no terreno 

supra foi construído uma casa, que recebeu o n°10, com frente para a Rua Daniel Rinn. 3) 
Conforme Av.09/6.598, foi regularizada a construção do prédio n°10 da Rua Daniel Rinn, com 

uma área construída de 130,23 m2; e maisampliação da área construída de 8,32 m2. ÔNUS: 
Conforme R.12/6.598 consta RESERVA DE USUFRUTO VITÁLICIO sobre a metade ideal do 

imóvelem favor de Idalina Costa Brieda. Avaliado em 15/12/2017 em R$ 280.000,00 (duzentos e 

oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
C) UM PRÉDIO, compreendendo casa, terreno e quintal, nesta cidade  de Piracicaba, 

com frente para a Rua Romario Nery, n. 34, construído no lote n. 4 da quadra 117, do 
loteamento Algodoal, n.1, Vila Rezende, medindo dez metros de frente, com igual largura 

nos fundos, onde faz divisa com parte do lote 7 dos espólios, por trinta metros e quarenta e 
cinco centímetros da frente aos fundos, de ambos os lados, dividindo de um lado e de outro 

com os lotes 3 e 5, dos vendedores ou sucessores, contendo a área total de 304,50 m2, lado 

par a partir de 30 metros, pelos fundos da Avenida Adolfo de Carvalho e na quadra completada 
pela Avenida Francisco de Souza e terras dos vendedores. Imóvel matriculado sob n° 20.699 do 

1° RGI de Piracicaba-SP.OBS: 1)Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo cadastros da 
Prefeitura local, o imóvel atualmente possui o número 165 da Rua Romario Nery e possui 



uma área deconstrução de 62,92 m². Está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob CPD 
n. 605372. ÔNUS: Conforme R.04/20.699 consta RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO sobre a 

metade ideal do imóvel em favor de Idalina Costa Brieda. Avaliado em 15/12/2017 em R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais).Valor mínimo: R$120.000,00 (cento e vinte 

mil reais).Depositários: Ademir Luiz Brieda e Sueli Aparecida Judice Brieda.  

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0011131-82.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: MANOEL 
JERONIMO DOS SANTOS + 20; EXECUTADO: BEMA – EMPREENDIMENTOS, 

IMPORTACAO E CONSTRUCOES LTDA + 01. A) 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 de500,00 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). 
B) Um terreno localizado no Bairro de Dois Córregos, em Piracicaba, delimitado por um 

polígono irregular, que se inicia, com o marco inicial cravado, em uma distância de cento e cinco 

metros (105,00 m), da divisa da propriedade de HeideFranzin e a margem da Avenida Dois 
Córregos; desse ponto segue setenta metros e vinte centímetros (70,20 m), até o ponto “1”, 

confrontando com as propriedades de Henrique Franzin e José Furlan da Silva, deflete 90° à 
direita e segue trinta e hum metros e cinquenta centímetros (31,50 m), até o ponto “2”, deflete 

90° à direita e segue cinquenta metros e setenta centímetros (57,70 m), até o ponto ”3”, 
deflete 90° à esquerda e segue sessenta e três metros e dez centímetros (63,10 m), até o ponto 

“4”, confrontando desde o ponto “1” com a Tofer Engenharia Comércio e Indústria Ltda., deflete 

90° à direita e segue doze metros e cinquenta centímetros(12,50m), confrontando com a 
propriedade de Ivo André Guibal; deflete 90° à direita e segue noventa e quatro metros e 

sessenta centímetros (94,60 m), confrontando com a área remanescente, até o ponto inicial, 
fechando assim o perímetro, com a área de 3.000,00 m²., cadastrado na Prefeitura Municipal 

de Piracicaba, no setor 15- quadra 0053- lote 0605- sub-lote 00. Imóvel matriculado sob 

n°62.016 do 2° RGI de Piracicaba-SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo 
informações o terreno em questão se localiza atrás de um condomínio de prédios localizado na 

Av. Dois Córregos (Condomínio Jardins) e que o acesso ao mesmo se dá através de um 
caminho de servidão com entrada pela Av. Dois Córregos.Consta informação, ainda, que 

não existe construção sobre o mesmo, tratando – se exclusivamente de terreno, com CPD n. 

151088, porém, juntado ao setor de geoprocessamento da Prefeitura não existe o CPD indicado. 
2) Conforme documento juntado aos autos, sob ID n. e69d287, o número correto do CPD do 

imóvel na Prefeitura local é 1510088.ÔNUS: 1)Conforme Av.02/62.016 consta AÇÃO 
DEEXECUÇÃOno processo nº1006196-52.2015.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba- SP. 

2)Conforme Av.03/62.016 consta AÇÃO DE EXECUÇÃOno processo nº1006172-
24.2015.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba- SP.3)Conforme Av.04/62.016 consta 

PENHORAno processo nº 0004869-41.2005.8.26.0451 pela 3ª Vara Cível de Piracicaba- SP. 

4)Conforme Av.05/62.016 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00101280920185030077 pela Vara do Trabalho de Teofilo Otoni - MG. 5) Conforme pesquisa 

realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 19/03/2019, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 17.212,50. Avaliado em 04/10/2018 em R$ 1.300.000,00 (um 

milhão e trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 

reais). Depositário: Tofer Engenharia Comércio e Industria Ltda.  
 

LOTE 09: 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 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 10: N° PROCESSO: 0000018-73.2011.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO 

FEDERAL (PGFN); EXECUTADO: FIRE COMERCIO DE FERROS FUNDIDOS E SERVICOS 
DE USINAGEMLTDA, MARIO CESAR MENDES, CLOVIS PENTEADO DE 

CASTRO.Apartamento nº 32 do 3º andar ou 5º pavimento, situado no Condomínio 

Edifício Araguaia, com entrada pelo nº 774 da Rua Regente Feijó, nesta cidade de 
Piracicaba, contendo uma área útil de 145,92 ms2., área comum de 50,18 ms2., e área 

total de196,10 ms2., com uma fração ideal no terreno 1,513644%; correspondendo a uma 
(1) VAGA na garagem, sob nº 07. COMPOSIÇÃO: dois (2) dormitórios; um (1) suíte; sala de 

estar/jantar; sala de TV, sala de banho, área de serviço, cozinha, W.C., despensa e varanda. 
CONFRONTA: quem da Rua Regente Feijó o apartamento olha na frente com a referida rua; do 

lado direito com propriedade de José de Assis Filho ou sucessores e com a Loja Maçônica; do 

lado esquerdo com apartamento de final 1; e nos fundos com o hall social, poço dos elevadores 
e com apartamentos de final 3; o referido Edifício foi construído um terreno com a área de 

1.497,60 ms2., descrito e caracterizado na M. 36.785. Imóvel matriculado sob n° 53.630 do 1º 
RGI de Piracicaba – SP. OBS: Conforme Av.05/53.630 consta que o imóvel está cadastrado na 

Prefeitura Municipal Local, no distrito 01 - setor 05 - quadra 0058 - lote 0072 - sub-lote 0010 - 

CPD 1226708. ÔNUS: 1) Conforme R.13/53.630 consta ARROLAMENTO do imóvel pelo 
Delegado Subst. da Receita Federal em Piracicaba – SP. 2) Conforme AV.14/53.630 consta 

PENHORA no processo 223.11.014510-7 pela 4ª Vara Cível de Divinópolis-MG. 3) Conforme 
AV.15/53.630 consta PENHORA no processo 0089000-35.2008.5.15.0051 pela 2ª Vara do 

Trabalho de Piracicaba-SP.4) Conforme AV.17/53.630 consta PENHORA no processo 11652006 

pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba-SP.5) Conforme AV.19/53.630 consta PENHORA no 
processo 1503001820085150012 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm., Jud. E CM 

de Piracicaba-SP. 6) Conforme AV.20/53.630 consta PENHORA no processo 0010371-
03.2015.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm., Jud. e CM de Piracicaba-

SP. 7) Conforme AV.22/53.630 consta PENHORA no processo 1008723-11.2014.8.26.0451 pela 
5ª Vara Cível de Piracicaba-SP. Avaliado em 06/11/2018 em R$ 550.000,00 (quinhentos e 

cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil 

reais). Depositário: Mário Cesar Mendes. 
 

LOTE 11: N° PROCESSO: Cart. Prec. 0011067-67.2018.5.15.0137(Processo Principal 
nº 0002571-52.2012.5.02.0030) – EXEQUENTE: DANIEL MENDES; EXECUTADO: 

TRANSPOLIX AMBIENTAL SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E PRIVADA EIRELI. UM 

LOTE DE TERRENO, localizado na zona urbana da cidade de Águas de São Pedro, desta 
comarca de São Pedro, designado sob nº 04 (quatro) da quadra 34(trinta e quatro) do 

loteamento denominado Águas de São Pedro, contendo a área de 666,00 m2 (seiscentos e 



sessenta e seis metros quadrados), e as medidas de 17,00 m (dezessete metros) de frente 
para a Rua 09 (nove); 16,00 m (dezesseis metros) de largura nos fundos, onde divisa com a 

Rua Aracy Algodoal Mauro; 46,00 m (quarenta e seis metros) da frente aos fundos pelo lado 
direito de quem da Rua 09 (nove) olha para o imóvel, onde divisa com o lote 05 (cinco), e 39,20 

m (trinta e nove metros e vinte centímetros) da frente ais fundos pelo outro lado, onde divisa 

com o Lote 03 (três); lote esse sem benfeitorias. Imóvel matriculado sob n° 26.824 do RGI de 
São Pedro-SP.OBS: 1) Conforme Av.02/26.824 consta que o imóvel está cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Água de São Pedro sob nº 0034.004.01. 2) Conforme Av.06/26.824 
consta que a Rua 09 (nove) atualmente denomina-se Rua Favorino Rodrigues do Prado 

Filho. 3) Conforme Auto de Penhora, trata-se de terreno sem benfeitorias, apresentando 
razoável aclive. ÔNUS: 1) Conforme Av.04/26.824 consta PENHORA no processo 0011084-

46.2013.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba-SP. 2) Conforme Av.05/26.824 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 0005886520105150114 pela 9ª Vara do 
Trabalho de Campinas-SP. 3) Conforme Av.07/26.824 consta PENHORA no processo 

00007546020105020211 pela Vara do Trabalho de Caieiras-SP. 4) Conforme Av.08/26.824 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 000019009020135150043 pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 15ª Região – Vara de Campinas – SP. 5) Conforme Av.09/26.824 

consta PENHORA no processo 0001900-90.2013.5.15.0043 pela Vara Central de Mandados de 
Campinas-SP. 6) Conforme Av.10/26.824 consta PENHORA no processo 0044000-

45.2008.5.15.0137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba-SP. 7) Conforme Av.11/26.824 
consta PENHORA no processo 0000027-62.2011.5.15.0128 pela 2ª Vara do Trabalho de Limeira-

SP. 8) Conforme Av.12/26.824 consta PENHORA no processo 0096300-28.2009.5.15.0014 pela 
Vara Central de Mandados de Limeira-SP. 9) Conforme Av.13/26.824 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00005010520115020028 pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região de São Paulo – SP. 10) Conforme Av.14/26.824 consta PENHORA no 
processo 0012269-03.2017.5.15.0012 pela Coordenadoria Integrada De Atividades Adm, Jud e 

CM dePiracicaba-SP. 11) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Águas 
de São Pedro – SP, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 23.697,25. Avaliado em 

09/08/2018 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Depositário: Transpolix Ambiental Serviços de 
Limpeza Pública e Privada Eireli. 

 
LOTE 12: N° PROCESSO: 0010105-15.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: ESTER 

ALMEIDA GOMES; EXECUTADO: ANSELMO FELIX DORIGON – ME +01. Uma gleba de 

terras, localizada na zona rural deste município e comarca de São Pedro, no imóvel 
denominado “Jacaré Pupira”, ou “Boa Vista do Jacaré”, ou “Generoso”, constituído da divisão 

amigável do unificado da “Gleba 05” e outra gleba, ora designado como “Gleba 04”, contendo 
3.42 alqueires da medida paulista, correspondentes à 82.764,00 m2., e a seguinte descrição: 

inicia-se a presente descrição no ponto R 18 (ponto B), localizado junto à divisa com 
propriedade de Astor AntonioSperanza e propriedade de Madalena Maria Dorigon (Gleba 

03/matrícula nº 22.127), daí segue numa distância de 473,22 metros, pelo rumo N 78º53’10” E, 

até o ponto 1016; daí, deflete à direita confrontando com as glebas 08 (matrícula nº 22.122), 
09 (matrícula nº 22.130) e 10 (matrícula nº 22.124), até o ponto R 25, nas seguintes distâncias 

e rumos: 1016 – R 29, 102,26 metros, S 42º38’54” E; R29 - R28, 80,27 metros, S 34º53’41” E; 
R28 – R27, 39,89 metros, S 42º13’48” E; R27 – R26, 21,10 metros, S 65º12’42” W; R26 – R25, 

20,81 metros, N 83º21’32 W; daí, deflete á esquerda e segue por um córrego confrontando a 

gleba 8 (matrícula nº 22.122), numa distância de 70,30 metros, até o ponto R.24; daí deflete à 
direita, deixa o córrego e segue confrontando a gleba 05 (matrícula nº 22.129), numa distância 

568,16 metros, pelo rumo N 79º56’16” W, até o ponto R17A; daí, deflete à direita e segue 
confrontando com propriedade de Astor AntonioSperanza numa distância de 58,24 metros, pelo 

rumo N 20º57’50” W, até o ponto R18, que deu início à presente descrição. Imóvel matriculado 
sob n° 22.126 doRGI de São Pedro-SP.OBS: 1) Conforme Av.08/22.126 consta que o imóvel se 

encontra cadastrado junto ao Sistema de Cadastro Ambiental Rural do Estado de São Paulo sob 

nº 35504070125442.2) Conforme Av.09/22.126 consta que o imóvel encontra-se atualmente  
cadastrado no INCRA sob n. 950.092.423.696-0; com a denominação de Sítio Boa Vista do 

Jacaré Gleba 4; área total (há): 8,2000; Classificação fundiária: Minifúndio; Data do 
processamento da última declaração: 11/07/2008; Área certificada: 0,0000; Indicações para 



localização do imóvel rural: Est. Mun. Via Alto da Serra Bairro Palmital; Município sede do imóvel 
rural: São Pedro; UF: SP; Módulo rural (há): em branco; N°módulosrurais: 0,00; Módulo fiscal 

(há): em branco; Nº módulos fiscais: 0,5125; FMP (ha): 2,00; Área registrada (há): 8,2000; 
Posse a justo título: 0,0000; Posse por simples ocupação: 0,0000; 3) Conforme Av.10/22.126 

consta a retificação da descrição do imóvel, passando ter a seguinte descrição: Uma gleba de 

terras, localizada neste município e comarca de São Pedro, denominado Sítio Generoso, 
delimitada por um polígono irregular, com a área de 86.178,86 m2 ou 8,6179 há, ou, ainda, 

3,5611 alqueires da medida paulista, cuja descrição se inicia no vértice 1, localizado na divisa do 
imóvel de matricula 24.565. 4) Conforme Av.11/22.126, houve venda/desmembramento do 

imóvel, e em razão da venda de parte deste imóvel, ficou nesta matrícula o seguinte 
remanescente: UMA GLEBA DE TERRAS, localizada neste município e comarca de São 

Pedro, designada como Área Remanescente, com a área de 61.390,25m², ou, 6,1390 

há, ou ainda 2,5368 alqueires da medida paulista, cuja descrição se inicia no vértice 1, 
localizado na divisa do imóvel da matrícula 24.565 e o imóvel da matrícula 22.127, com os 

seguintes vértices, azimutes, distâncias e confrontações: do vértice 1-2, azimute de 61º37’36” 
com distância de 411,09, do vértice 2-3, azimute de 63º31’05”, com distância de 1,66, do 

vértice 3-3A, azimute de 61º26’59”, distância de 3,11, confrontando com imóvel de matrícula 

22.127. Do vértice 3A-23, azimute de 136º07’16” e distância de 16,27, vértice 23-24, azimute 
de 127º46’59” e distância de 26,09; vértice 24-25, azimute de 129º04’54”, distância de 97,39; 

vértice 25-26, azimute de 128º46’34” e distância de 21,18; do vértice 26-27, azimute de 
130º53’47” e distância de 22,37; do vértice 27-28, azimute de 145º54’15” e distância de 12,28, 

do vértice 28-20A, azimute de 161º02’01”, com distância de 18,98, confrontando com o imóvel 
de matrícula 33.160. Do vértice 20A-21, azimute de 255º37’59” e distância de 3,00; do vértice 

21-22, azimute de 255º35’05, e distância de 466,27, confrontando com o imóvel de matrícula 

22.129; do vértice 22-1, azimute de 314º32’52” e distância de 91,76, confrontando com o 
imóvel de matrícula 24.565.5) Conforme Auto de Penhora, o imóvel se encontra localizado na 

Via Alto da Serra, Bairro Palmital, São Pedro – SP(coordenadas 
geográficas:S22.461223W47.925583). Há benfeitorias não averbadas, contendouma casa de 

padrão simples (fase de acabamento incompleta), contendo, aproximadamente, 130m2 (cento 

e trinta metros quadrados), além de 5 (cinco) fornos em alvenaria, utilizados na produção 
de carvão. O acesso ao imóvel se da através de uma estrada que corta outras propriedades 

particulares. Não há menção de via pública em nenhuma de suas faces confrontantes. Avaliado 
em 29/11/2018 em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). Depositário: Anselmo Felix Dorigan.  

LOTE 13: N° PROCESSO: 0001963-61.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: MARIA DE 
LOURDES RAMOS; EXECUTADO: MW AUTOMOTIVO LTDA +13. Terreno, designado lote 

n° 02-B, situado na quadra “C” do loteamento “PARQUE INDUSTRIAL JURUMIRIM”, nesta 

cidade de Avaré-SP, fazendo frente para a Rua Hermes da Fonseca, medindo 12,00 
metrospelo lado direito, de quem dessa travessa olha para o imóvel, confronta com o lote nº 

04, medindo 12,50 metros; pelo lado esquerdo com a Travessa Rio Velho; medindo 12,50 
metros; e, pelos fundos com o lote nº 02-A (matrícula nº 68.024), medindo 12,00 metros, 

encerrando a área de 150,00 metros quadrados. Cadastro: 5.039.002.00.Imóvel 

matriculado sob n° 68.025 do RGI de Avaré-SP.OBS:1) Conforme Auto de Avaliação, consta 
benfeitorias não averbadas, sendouma casa construída com tijolos, com um quarto, sala, 

cozinha e banheiro, com piso de ardósia, coberta com laje e telhas de barro; pequena varanda 
coberta com telhas “eternit” e piso de cimento; quintal com piso de cimento rústico. 2) 

Conforme Certidão do Oficial de Justiça (ID n.a784617), conforme informações obtidas na 
Prefeitura Municipal local, consta que o imóvel se encontra localizado na Rua Hermes 

Fonseca, 84, Avaré-SP, com área edificada de 57 m². ÔNUS: 1) Conforme Av.01/68.025 

consta que aos lotes integrantes do loteamento “Parque Industrial Jurumirim”, foram impostas 
restrições convencionais (forma de uso e ocupação do imóvel), minuciosamente especificadas 

no contrato padrão que integra o processo respectivo. 2)Conforme Av.05/68.025 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 16313 pelo 2°Oficio Cível de Avaré-SP. 3) Conforme 

Certidão do Oficial de Justiça (ID n. a784617), conforme informações obtidas na Prefeitura 

Municipal local, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.305,97. Avaliado em 
29/06/2017 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e 



cinco mil reais). Depositário: Gesler Faustino da Cunha.  

LOTE 14: N° PROCESSO: 0011786-20.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO 
FEDERAL (PGFN); EXECUTADO: COMERCIAL FURLAN & PRADO LTDA – ME +02. Um 

terreno localizado na zona urbana desta cidade e comarca de São Pedro, destacado do imóvel 
denominado “Chácara Cirino”, contendo 400,00 m² (quatrocentos metros quadrados), 

e que se mede 10,00 mts. (dez metros) de frente para a Avenida dos Imigrantes em seu 
prolongamento, igual medida de largura no fundo, divisa com parte do terreno do qual se 

destacou este, por 40,00 mts. (quarenta metros) da frente ao fundo em cada face lateral, 

divisando pelo lado direito de quem de frente olha para o imóvel e também pelo lado esquerdo 
com terreno de FranerNatera Gonçalves (ambos destacados da mesma área); terreno esse 

situado à 88,80 metros de distância do início da curva que forma o elo de confluência dessa 
Avenida dos Imigrantes com a Avenida Manuel Aranha (localizada à direita de quem de frente 

olha para o imóvel) e à 44,15 metros do ponto de divisa com uma faixa de terras pertencentes 

ao “DER” (ou reservada).Imóvel matriculado sob n° 16.719 do RGI de São Pedro-SP.OBS: 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta benfeitorias não averbadas, sendoque o imóvel 

está constituído de um barracão erigido em dois pavimentos sobrepostos, sendo um no nível 
térreo e outro no subsolo. Há, ainda, nos fundos do imóvel, uma pequena área coberta com 

dois banheiros anexos. O imóvel se apresenta em bom estado geral de conservação. Segundo 
cadastro da Prefeitura Municipal de São Pedro, a área construída perfaz 404,54 m2, 

enquanto o terreno mede 400,00 m2.O imóvel encontra-se ocupado pelas instalações do 

estabelecimento comercial denominado “Bordados Opa” e está localizado naAvenida dos 
Imigrantes, nº 1084, São Pedro-SP. Está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob CPD 

674/O.ÔNUS:1) Conforme R.04/16.719 consta PENHORA no processo 1.006/00 pelo Juízo de 
Direito da Comarca de São Pedro-SP.2) Conforme Av.05/16.719 consta PENHORA no processo 

0001962-13.2011.5.15.0137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba-SP.3) Conforme 

Av.07/16.719 consta PENHORA no processo 0111500-18.2008.5.15.0012 pela Coordenadoria 
Integrada de Atividades Adm.,Jud e CM de Piracicaba-SP.Avaliado em 06/04/2018 em R$ 

780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 390.000,00 (trezentos e 
noventa mil reais). Depositário: Rosangela Aparecida Furlan Pires do Prado. 

LOTE 15: N° PROCESSO: Cart. Prec. 0011801-86.2016.5.15.0137 (Processo 

0160700-72.2005.5.02.0040) – EXEQUENTE: EDICARLOS TRINDADE; EXECUTADO: 
VIACAO PIRACICABANA S.A. Um ônibus MBENZ/MPOLO PARADISOR, ano 2010/2010, 

placa CUE-5486, chassi 9BM382176AB733152, cor(es) predominante(s) azul marinho, 

apresentando bom estado de conservação e funcionamento normal. Avaliado em 15/09/2016 
em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais).Bem localizado na Rua Antonio Abdalla, 235, Piracicaba – SP. Depositário: Jabes 
Domingues de Goes, Rua Dom Manoel, 571, Piracicaba - SP. 

LOTE 16: N° PROCESSO: 0015500-03.2007.5.15.0137 – CANCELADO. 

LOTE 17: N° PROCESSO: 0000925-48.2011.5.15.0137 – EXEQUENTE: EDUARDO 

RODRIGUES DE PROENCA +01; EXECUTADO: MASTER MANUTENCAO E 
CONSTRUCAO CIVIL LTDA. -ME +05. Uma área de terrasdenominada “09”, situada no 

Bairro Boa Vista,município de Torre de Pedra, desta Comarca de Tatuí- SP, com a seguinte 

descrição perimetral: - a referida gleba é delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se 
inicia no ponto 75, como segue:- do ponto 75 segue até o ponto 76, no azimute de 1°00’03” e a 

distância de 4,01m, confrontando com a área 16 pertencentes a Aparecido Donizete Novais, 
Iolanda de Araújo e Aparecido Fraizoli Garcia, do ponto 76 segue até o ponto 77, no azimute de 

0°20’33” e a distância de 208,11m; do ponto  77, segue até o ponto 78, no azimute de 
258°10’50” e a distância de 161,42m, confrontando com o ponto 76 ao 78 com área 

remanescente 03 de Ana Cristina de Albuquerque do Canto e Silva, Flávio Antonio de 

Albuquerque e Ana Lúcia de Albuquerque, do ponto 78 segue até o ponto 81B, no azimute de 
183°14’09” e a distância de 173,58m, confrontando com a área 8 pertencente a Aparecido 

Donizete Novais e Iolanda de Araújo, finalmente do ponto 81B segue até o ponto 75 (inicio da 
descrição), no azimute de 91°58’38” e a distância de 166,58m, confrontando com a área 15 

pertencente a Moacir Santo da Torre: fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo 



uma área de 31.194,3354m2 ou 3,1194ha ou 1,2890 alqueires e um perímetro de 
713,70m. A gleba tem acesso através de caminho de uso comum. Imóvel esse cadastrado no 

INCRA sob n° 950.092.804.223-0, com a área total de 241,2000ha; mód. rural 37,0506ha; n° 
mód rurais 6,51ha, mód. Fiscal 30,00ha; n°mod. fiscais 8,0400; f. min. parc.2,000ha. Imóvel 

matriculado sob n° 70.802 doRGI de Tatuí-SP.OBS: Conforme Auto de Avaliação, no imóvel foi 

edificadauma casa com 90,00m2, aproximadamente, de área construída. O bairro da Boa 
Vista, atualmente denomina-se Bairro dos Lemes. Avaliado em 22/03/2018 em R$ 150.000,00 

(cento e cinquenta mil reais). Valor mínimo R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). 
Depositário: Amauri Marcelo Rogério.  

 
LOTE 18: N° PROCESSO: 0011082-41.2015.5.15.0137- EXEQUENTE: JOAO ORLANDO 

ORLANDINI; EXECUTADO: SABBADIN COMBUSTIVEIS LTDA +02.Área de terreno 

urbana denominada Lote 0206, do Quarteirão n° 21, situada na Avenida Juscelino 
Kubitscheckde Oliveira, s/n°, esquina com a Travessa Juqueri, perímetro urbano, Vila 

Rezende, nesta cidadee comarca de Piracicaba, tendo sua descrição perimétrica início no 
ponto P15, situado sub muro divisório, no alinhamento predial da Travessa Juqueri; vértice de 

divisa com o prédio n° 676 da Avenida Rui Barbosa, de propriedade de Antonio Dourado, daí 

segue em reta pelo alinhamento predial da Travessa Juqueri e cerca de divisa, com azimute de 
133°43’27” e na distância de 10,240 metros, até o ponto P16, confrontando com a Travessa 

Juqueri; daí segue em curva à direita pelo alinhamento predial com raio de 6,00 metros e 
desenvolvimento de 5,977 metros até o ponto P17, confrontando com a confluência dos 

alinhamentos prediais das Travessa Juqueri e Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira; daí 
segue em curva à direita pelo alinhamento predial com raio de 157,779 metros e 

desenvolvimento de 15,567 metros até o ponto P18; daí segue em curva à direita pelo 

alinhamento predial com raio de 178,166 metros e desenvolvimento de 16,004 metros até o 
ponto P19, confrontando com a Avenida Juscelino Kubitscheck de Oliveira; daí segue em reta 

pelo muro de divisa com azimute de 311°53’10’ e na distancia de 13,065 metros, até o ponto 
P20, confrontando com a propriedade da NG Participações Ltda; daí segue em reta pelo muro 

de divisa com azimute de 15°47’16” e na distância de 13,940 metros até o ponto P21, 

confrontando com propriedade de Antonio Dourado, dai segue em reta pelo muro de divisa, 
confrontando com propriedade de Antonio Dourado, com azimute de 15°51’19” e na distância 

de 21,400 metros até o ponto P15, origem desta descrição, onde encerra a área de 436,347 
metros quadrados e um perímetro de 96,193 metros, lineares.Imóvel matriculado sob n° 

76.250 do 1° RGI de Piracicaba-SP.OBS: 1)Conforme Av.02/76.250 o imóvel encontra-se 

cadastrado na Prefeitura Municipal local no distrito 01, setor 34, quadra 0021, lote 0066 e CDP 
n. 1299433. 2)Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o endereço atual do terreno é Av. 

Juscelino Kubitscheck de Oliveira, n° 755. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida 
no site da Prefeitura Municipal Local, em 21/03/2019, o imóvel possui 15,25m2 de área 

predial.ÔNUS: 1)Conforme Av.04/76.250 consta PENHORA no processo n° 1014275-
54.2014.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba-SP. 2)Conforme Av.05/76.250 consta 

PENHORAno processo n° 00010372420154036109 pela 3ª Vara Federal de Piracicaba-SP. 3) 

Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 21/03/2019, 
constam débitos relativos à IPTU no valor de R$171.001,15.Avaliado em 13/11/2018 em R$ 

480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarentamil reais). Depositários: Benedito Orlando Sabadin e Celso Elias Sabadin.  

 

LOTE 19: N° PROCESSO: 0011228-19.2014.5.15.0137- EXEQUENTE: ADAUTO 
JACQUIE; EXECUTADO: JOSE AUGUSTO POSSATO & CIA LTDA-ME +03.Um terreno da 

Rua 12, em Piracicaba, compreendendo o lote n° 20, da quadra “A” S.Q.3. do “Jardim 
Itapuã”,medindo três metros (3,00 m), de frente , catorze metros e catorze centímetros  

(14,14 m), em curva com a Rua 12 e Rua 8, segue pela rua 8, quinze metros (15,00 m), de um 
lado mede vinte e quatro metros (24,00m), e confronta com o lote 19, e nos fundos mede doze 

metros (12,00 m), e confronta com a parte do lote 21, encerrando uma área de270,65 

metros quadrados, imóvel esse localizado na quadra completada pelas ruas: 7,8 e 12 e 
Avenida  1.Imóvel matriculado sob n° 2671 do 2° RGI de Piracicaba-SP. OBS: 1)Conforme 

Av.03/2671 a antiga Rua 12 atualmente denomina-se Rua Júlio Soares Diehl e a Rua 08, 
atualmente denomina-se Rua Breno Ferraz do Amaral. 2)Conforme Av.04/2671 consta que foi 



construído no terreno supra um prédio n°121, da Rua Júlio Soares Diehl.3) Conforme 
Av.13/2671 consta que o imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba, 

no distr.01-Setor 26 – quadra 0103- lote 0280- sub-lote 0000- inscrição 451848. 4)Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação,o prédio residencial possuiaproximadamente 150,00mde 

área construída,distribuída em parte residencial e área de lazer, além de uma piscina com 

cerca de 35,00m.ÔNUS: 1) Conforme Av.19/2671 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo n° 
1011747-47.2014.8.26.0451 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba –SP.2)Conforme Av.20/2671 

consta PENHORA no processo n° 1011747-47.2014 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 3) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 21/03/2019, 

constam débitos relativos à IPTU no valor de R$2.716,24.Avaliado em 31/10/2018 em R$ 
275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 137.500,00 (cento e 

trinta sete mil e quinhentos reais). Depositário: José Augusto Possato.  

 
LOTE 20: N° PROCESSO: 0011937-54.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: SIRLEI 

APARECIDA DE MATTOS SILVA; EXECUTADO: J VINTAGE CONFECCOES LTDA +02; A) 
01 (uma) Elastiqueira Kingtex 18 agulhas trinox, n° sino 4110794, acompanha bancada com 

aparador de linha e motor, bastante usada.Avaliada em 20/08/2018 em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais). Valor mínimo: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). B) 01 (uma) fechadeira 
de braço Lanmax, sem número de série e modelo aparente. Máquina com bastante uso e 

acompanha bancada com aparador de linha e motor. Avaliada em 20/08/2018 em R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta 

reais). Depositário: Edino Evair Ciaramello, Rua Governador Pedro de Toledo, n° 167, 
Charqueada – SP.  

 

LOTE 21: N° PROCESSO: 0012524-42.2015.5.15.0137 - EXEQUENTE: JOSE CARLOS 
DA SILVA; EXECUTADO: S B DA SILVA EMPREITEIRA- ME +04. 1)Um 

Jeep/RenegadeSport At D, diesel, ano 2016, RENAVAM 01062526071, chassi 
9886111156GK010120, cor preta, placa FOC 1657, motor 2.0, embom estado de conservação e 

funcionamento, sem avarias. ÔNUS:1) Conforme Auto de Penhora/Avaliação consta alienação ao 

banco Bradesco. 2) Conforme pesquisa realizada no site do DETRAN – SP, em 31/01/2019, 
constam débitos relativos à IPVA no valor de R$ 3.532,19. Avaliado em 09/08/2018 em R$ 

87.950,00 (oitenta e sete mil e novecentos e cinquenta reais).Valor mínimo: R$ 43.975,00 
(quarenta e três mil e novecentos e setenta e cinco reais). 2) Uma I/VW Amarok CD 

4x4 Trend, ano 2015, diesel, preta, RENAVAM 01053794441, chassi n°WVIDB48H5FA032909, 

placa FIS 9010, motor 2.0, em bom estado de conservação e funcionamento, sem avarias. 
ÔNUS: 1) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, consta alienação ao banco Bradesco. 2) 

Conforme pesquisa realizada no site do DETRAN – SP, em 31/01/2019, constam débitos 
relativos à IPVA no valor de R$3.161,31 e multas no valor de R$ 130,16. Avaliado em 09/08/18 

em R$84.760,00 (oitenta e quatro mil e setecentos e sessenta reais). Valor mínimo: R$ 
42.380,00 (quarenta e dois mil e trezentos e oitenta reais). Bens localizados na Av. 

Pádua Dias, 620, Piracicaba – SP. Depositário: Elisangela Maria Martins Checco, Rua Maria 

Társia, 110, Jardim Elite, Piracicaba - SP.    
 

LOTE 22: N° PROCESSO: 0091200-53.2005.5.15.0137 – EXEQUENTE: ANTONIO 
CESAR BARBOZA + 04; EXECUTADO: RIVAIL DA SILVA JUNIOR +02.A)Apartamento 

nº 22, situado no 2º andar do “Conjunto Residencial Parque do Jatobá”, “BLOCO C-

1”, que faz frente para a Av. Alberto Volet Sachs, nº 599, em Piracicaba, com a área útil 
de54,70 m2., área comum de 6,76m2., totalizando a área de 61,46 m2., correspondente a 

fração ideal de 0,33051% e a cota parte ideal de 71,41 m2., do terreno e contendo uma vaga 
de garagem no estacionamento.Imóvel matriculado sob n° 36.970 do 2º RGI de Piracicaba-

SP.OBS: Conforme Av.11/36.970 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local no Setor 
04, quadra 0173, lote 0100, sub-lote 0091 e CDP n° 1100762. ÔNUS: 1) Conforme R.13/36.970 

consta USUFRUTO em favor de Lucia Maria Masiero. 2)Conforme Av.14/36.970 o imóvel ficou 

gravado com as cláusulas de INCOMUNICABILIDADE e IMPENHORABILIDADE. Avaliado em 
22/05/2017 em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 80.000,00 

(oitenta mil reais). 
B) Apartamento nº 34, do 3º Andar, Bloco “A” do Condomínio Edifício Portal das Elit’s, 



com frente para a Rua Luiz Razera, sob nº 1.270, em Piracicaba, com a área privativa 
de 84,12 m2., área comum de 58,21 m2., onde se acha implícita uma vaga de garagem e um 

box para despejo, área total 142,33 m2., fração ideal de terreno de 1,79714% equivalente a 
31,35 m2. do terreno. Imóvel matriculado sob n° 62.607 do 2º RGI de Piracicaba -SP.OBS: 

Conforme Av.02/62.607 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local no setor 04, 

quadra 0149, lote 0566, Sub-Lote 0012 e CDP n° 1353691. ÔNUS: 1) Conforme R.04/62.607 
consta USUFRUTO em favor de Lucia Maria Masiero. 2)Conforme Av.05/62.607 o imóvel ficou 

gravado com as cláusulas de INCOMUNICABILIDADE e IMPENHORABILIDADE. Avaliado em 
22/05/2017 em R$ 340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais).Valor mínimo: R$ 

170.000,00 (cento e setenta mil reais).Depositário: Mariana Masiero Menuzzo Silva. 
 

LOTE 23: N° PROCESSO: 0012413-58.2015.5.15.0137- EXEQUENTE: RONIVALDO 

APARECIDO SALMASI +01; EXECUTADO: REMA EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 
EIRELI- EPP+05. A) O lote sob n° 27 da quadra A, Super quadra 2, do loteamento 

denominado Santa Rosa, situado nesta cidade de Piracicaba, medindo  12,00 metros em 
linha reta de frente para a rua 16; lado ímpar; mede 30,00 metros em linha reta da frente aos 

fundos fazendo divisa com o lote 28; mede 12,00 metros em linha reta nos fundos fazendo 

divisa com partes dos lotes 4 e 5; mede 30,00 metros em linha reta da frente aos fundos 
fazendo divisa com o lote 26. Tem uma área de360,00 metros quadrados. Está localizada 

na quadra formada pelos lotes 16,15,1,22 a 68,00 metros do ponto de intersecção das ruas 16 e 
15. Imóvel matriculado sob n° 10.288 do 1° RGI de Piracicaba -SP.OBS: Conforme Auto de 

Penhora e Avaliação o imóvel está localizado atualmente na Rua Salvador Gobeth, s/n, 
Santa Rosa, Piracicaba -SP. ÔNUS: 1)Conforme Av.05/10.288 consta  AÇÃO DE EXECUÇÃO 

no processo n° 4001059-09.2013.8.26.0451 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba -SP. 2)Conforme 

Av.06/10.288 consta PENHORA no processo n° 0007479-74.2013.403.6109 pela 2ª Vara Federal 
de Piracicaba- SP. 3)Conforme Av.07/10.288 PENHORA no processo n° 0004891-

21.2013.8.26.0451 pelo 5° Oficio Cível de Piracicaba-SP. Avaliado em 12/11/2018 em 
R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).Valor mínimo: R$81.000,00 (oitenta e 

um mil reais). 

B) O lote n° 28 da quadra A, Super quadra 2, do loteamento denominado Santa Rosa, 
situado neste município de Piracicaba, cuja área , medidas e confrontações são as seguintes: 

mede doze (12) metros em linha reta da frente para a rua 16; mede trinta (30) metros em linha 
reta da frente aos fundos fazendo divisa com o lote n° 29; mede doze (12) metros em linha reta 

nos fundos fazendo divisa com parte do lote n° 4; mede trinta (30) metros em linha reta da 

frente aos fundos fazendo divisa com o lote n° 27. Tem uma área de 360,00 metros 
quadrados. Está localizada na quadra formada pelas ruas n°s. 16, 15 e 22, lado ímpar, a 56 

metros do ponto de intersecção das ruas 16 e 15. Imóvel matriculado sob n° 9.506 do 1° RGI 
de Piracicaba - SP.OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação o imóvel está  localizado 

atualmente na Rua Salvador Gobeth, s/n, Santa Rosa, Piracicaba-SP. ÔNUS: 1) 
Conforme R.07/9.506 consta PENHORA no processo n° 96.1102917-9 pela 2ª Vara da Justiça 

Federal do Trabalho de Piracicaba - SP. 2) Conforme Av.08/9.506 consta PENHORA no processo 

n°00033932620144036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. Avaliado em 12/11/2018 em 
R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Valor mínimo: R$ 81.000,00 (oitenta e 

um mil reais). Depositário: Rema Equipamentos Eireli – EPP.  
 

LOTE 24: N° PROCESSO: 0094900-32.2008.5.15.0137 - CANCELADO. 

 
LOTE 25: N° PROCESSO: 0010199-65.2013.5.15.0137- EXEQUENTE: JESIMIEL LIMA 

DA SILVEIRA; EXECUTADO: MW AUTOMOTIVO LTDA + 10.  Um terreno com frente para 
a Estrada 2, em Piracicaba, representado pela metade da Gleba “M”, situada no imóvel 

denominado Chácara São Jorge, no bairro Nazareth, medindo sessenta e dois metros de 
frente, com igual medida nos fundos, por cinquenta metros da frente aos fundos, de ambos os 

lados - 62,00 x 50,00m com área de3.100,00 metros quadrados, confrontando de um lado 

com a Estrada 5 com a qual faz face, de outro lado com parte da gleba “L” e nos fundos com a 
outra metade da gleba “M”, de propriedade de Edgard José Libório, ou com eventuais 

sucessores, localizado na quadra formada pelas Estradas 02,03,04 e 05, cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, no distr. 01, setor 27, quadra 0064, lote 0301, sub-lote 00, 



inscrição 000.000, cód. CDP 76.078.0.Imóvel matriculadosob nº 37.206 do 2º RGI de Piracicaba 
-SP.OBS:1) Conforme Av.15/37.206 as Estradas 02,03,04 e 05, do Loteamento Chácara São 

Jorge, atualmente denomina-se Rua Frei Jorge Patrezi, José Passarella, Avenida Frei Francisco 
Antonio Perin e Rua Flávio Ruhnke respectivamente. 2)Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 

sobre o referido imóvel foram edificadas uma casa, de padrão simples, com laje, em ruim 

estado de conservação, com um quarto, um banheiro, sala com cozinha integrada e despensa. 
No imóvel há, ainda, uma área de lazer coberta, com dois banheiros e um cômodo anexos, além 

de piscina, quiosque, campo de futebol e um cômodo independente. O imóvel é delimitado por 
cerca, possuindo muro em apenas um de seus lados.Conforme cadastro na Prefeitura Municipal 

de Piracicaba(CPD 760780),a área construída perfaz 270,80 m², e está localizado na Rua 
Frei Jorge Patrezi (esquina com Rua Flávio Ruhnke).ÔNUS: 1) Conforme R.07/37.206 

consta ARROLAMENTO DE BENS da parte ideal de 4% pela Delegacia da Receita Federal de 

Piracicaba -SP. 2) Conforme R.08/37.206 consta ARROLAMENTO DE BENSda parte ideal de 4% 
pela Delegacia da Receita Federal de Piracicaba -SP. 3)Conforme Av.11/37.206 consta PENHORA 

da parte ideal de 4% no processo nº 200761090009273 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 
4)Conforme Av.12/37.206consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ideal de 4% no 

processo 200761090009273 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 5)Conforme Av.13/37.206 

consta PENHORA da parte ideal de 0,40%no processo nº200461090025496 pela 4ª Vara 
Federal de Piracicaba- SP. 6)Conforme Av.14/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da 

parte ideal de 0,40% no processo nº200461090025496 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba -SP. 
7)Conforme Av.16/37.206 consta PENHORA da parte ideal de 4% no processo nº 

11027273519954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 8)Conforme Av.17/37.206 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ideal de 4% no processo nº 

11027273519954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 9)Conforme Av.18/37.206 

consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo nº 1014266-58.2015.8.26.0451 pela 6ª Vara Cível de 
Piracicaba-SP. 10)Conforme Av.19/37.206 consta PENHORAno processo nº 

1779001920055150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 11) Conforme 
Av.20/37.206 consta PENHORA da parte ideal 3,60% no processo nº 200461090025496 pela 4ª 

Vara Federal de Piracicaba- SP. 12)Conforme Av.21/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS da parte ideal de 3,60% no processo nº 200461090025496 pela 4ª Vara Federal de 
Piracicaba- SP. Avaliado em 02/04/2018 em R$500.000,00 (quinhentos mil reais).Valor 

mínimo: R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Depositário: Wilson Zambello.   
 

LOTE 26: Nº PROCESSO: 0196000-98.2006.5.15.0137 – EXEQUENTE: JABSON DE 

QUEIROZ MENDES MAIA + 01; EXECUTADO: RESTAURANTE MIRANTE LTDA. + 10. A) 
O lote sob nº 04 da quadra “A”, Super Quadra 13, Setor norte, do loteamento 

denominado “Nova Piracicaba”, situado em Vila Rezende, desta cidade de Piracicaba, 
com as seguintes confrontações, área e características: mede dezenove metros e noventa 

centímetros (19,90ms) em linha reta, de frente para a rua 76; mede quinze metros e setenta e 
um centímetros (15,71ms) em linha curva, na confluência das ruas 76 e 80; mede seis (6) 

metros em linha reta, de frente para a rua 80; mede vinte e nove metros e noventa 

centímetros, fazendo divisa com o lote n° 03; mede dezesseis metros (16ms), fazendo divisa 
com  parte do lote nº05. Possui uma área superficial de 457,00 metros quadrados e está 

localizado na quadra formada pelas ruas: 76,80 e Av. Armando CesareDedini e Sistema de 
Recreio EL – 55. Situa-se na esquina da rua 76 e 80. Imóvel matriculado sob nº 7.851 do 1º 

RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme AV.3/7.851 a Rua 76 do loteamento Nova 

Piracicaba, atualmente denomina-se Rua das Araras e a Rua 80 se denomina Rua 
das Codornas. Avaliado em 16/12/2016 em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil 

reais). Valor mínimo: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Depositário: 
TerukoMeyasaki Benites. 

B) Apartamento nº 132 do 3º andar, do Bloco “I”, situado no Conjunto Residencial 
Paris, nesta cidade de Piracicaba, a Rua Almirante Barroso, nº 290, com direito a uma 

vaga na garagem descoberta, em local indeterminado, obedecendo-se a ordem de chegada, 

contendo uma área privativa de 33,6913ms2., área comum de 29,8723ms2., e área total de 
63,5636ms2., com uma participação ideal no terreno de 1,5625%, ou seja, 28,1250ms2., 

confronta de quem da rua Almirante Barroso olha para o edifício, pela frente, com a área de 
recuo frontal a rua; do lado esquerdo, com a área de recuo da lateral esquerda do edifício; do 



lado direito, com o hall de circulação e com apartamento de final “4” e nos fundos com o hall de 
circulação e com as escadarias. Imóvel matriculado sob nº 56.542 do 1º RGI de Piracicaba – SP. 

OBS: 1) Conforme AV.02/56.542 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal no setor 09 - 
quadra 24 - lote 171 - sub lote 10 - CPD 132.772-1. Reavaliado em 28/11/2016 em R$ 

180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 135.000,00 (cento e trinta e 

cinco mil reais). Depositário: Antonio Carlos Benites.  
 

LOTE 27: Nº PROCESSO: 0000859-05.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: DANIELA DE 
SOUZA CAMPOS SILVA; EXECUTADO: HUR COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA. + 02.  

A) 50 (cinquenta) correntes folheadas a ouro no tamanho de 60cm, em ótimo estado de 
conservação, sendo avaliadas em R$30,00 cada unidade. Avaliado em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). B) 100 

(cem) correntes folheadas a ouro no tamanho de 50cm. Em ótimo estado de conservação, 
avaliadas em R$ 20,00 cada unidade. Avaliado em R$2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: 

R$ 1.000,00 (mil reais). Total avaliado em 06/10/2016 R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 
reais). Valor mínimo: R$ 1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais). Depositário: 

Cristian Tadeu de Gruttola, Rua Botafogo n° 537, San Conrado, Sousas, Campinas – SP. 

 
LOTE 28: Nº PROCESSO 0202700-90.2006.5.15.0137 – EXEQUENTE: EDIGELSON 

NEVES DA SILVA + 01. EXECUTADO: POSTOPIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA + 04.  
A) Uma unidade autônoma, designada APARTAMENTO n. 11, do CONDOMÍNIO EDIFICIO 

FRANCISCO VICENTE SIMOSO, àRua José Colombo, n. 380, em Mogi Guaçu localizada 
no 1º andar, contendo sala de estar, um terraço, um lavabo, uma sala de jantar, uma copa, 

uma cozinha, uma área de serviço, um dormitório de empregada com banheiro, dois dormitórios 

e uma suíte, um banheiro social e ainda o hall de serviço, caixa para dois elevadores e caixa de 
escadas, com área útil de 151,66 m2, área comum 79,25 m2, área total de unidade 

230,91 m2, área útil de garagem 12,50 ms, área comum da garagem 2,82 ms, área total da 
garagem 15,32 ms, área útil da unidade com duas garagens 176,66 m2, área comum da 

unidade com duas garagens 84,89 m2, área total da unidade com duas garagens 261,55 m2, 

fração ideal de construção 4,16% ou equivalente a 0,416 que correspondem a 265,35 m2, 
fração ideal de terreno de 4,16% ou equivalente a 0,416 que correspondem a 76,96 m2 da área 

do terreno que compreende a unificação dos lotes designados pelos ns. 11, 12 e 13, da Quadra 
“A”, do loteamento denominado “MORRO DO OURO”, nesta cidade, com área de 1.847,00 m2, 

medindo 30,00 metros de frente para a Rua José Colombo; do lado direito de quem da Rua olha 

para o imóvel mede 32,00 metros, confrontando com o lote n. 14; do lado esquerdo mede 
27,40 metros, confrontando com o lote n. 10; nos fundos mede, em dois segmentos, 43,00 

metros, confortando com área edificada e 36,50 metros confrontando com os lotes n.s. 01, 02 e 
03 e parte do lote n.04. Cadastro na Prefeitura Municipal – IC–SE–11-06-03-11, 12 e 13. Imóvel 

matriculado sob n° 37.117 do RGI de Mogi Guaçu - SP. ÔNUS: 1) Conforme R.01/37.117 consta 
HIPOTECA JUDICIAL no processo n° 019/94 pela 1ª Vara de Mogi Guaçu - SP. 2) Conforme 

R.02/37.117 consta PENHORA no processo n° 274/06 pela 1ª Vara Judicial – Seção Cível de 

Mogi Guaçu - SP. 3) Conforme Av.03/37.117 consta PENHORA no processo n° 0009723-
78.2010.8.26.0362 pela 1ª Vara Cível de Mogi Guaçu - SP. Avaliado em 08/08/2016 em R$ 

560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 280.000,00 (duzentos e 
oitenta mil reais).  

B) Umaunidade autônoma, designada APARTAMENTO N.12, do CONDOMÍNIO EDIFICIO 

FRANCISCO VICENTE SIMOSO, à Rua José Colombo, n.380, em Mogi Guaçu, localizada 
no 1º andar, contendo sala de estar, um terraço, um lavabo, uma sala de jantar, uma copa, 

uma cozinha, uma área de serviço, um dormitório de empregada com banheiro, dois dormitórios 
e uma suíte, um banheiro social e ainda o hall de serviço, caixa para dois elevadores e caixa de 

escada, com área útil de 151,66 m2, área comum 79,25 m2, área total de unidade 230,91 
m2, área útil de garagem 12,50 m2, área comum da garagem 2,82 ms, área total da garagem 

15,32ms, área útil da unidade com duas garagens 176,66 m2, área comum da unidade com 

duas garagens 84,89 m2, área total da unidade com duas garagens 261,55 m2, fração ideal de 
construção 4,16% ou equivalente a 0,0416 que correspondem a 265,35 m2, fração ideal de 

terreno de 4,16% ou equivalente a 0,416 que correspondem a 76,96 m2 da área total do 
terreno que compreende a unificação dos lotes designados pelos ns. 11, 12 e 13, da Quadra 



“A”, do loteamento denominado “MORRO DO OURO”, nesta cidade, com área de 1.847,00 m2, 
medindo 30,00 metros de frente para a Rua José Colombo; do lado direito de quem da rua olha 

para o imóvel mede 32,00 metros, confrontando com o lote n. 14; do lado esquerdo mede 
27,40 metros, confrontando com o lote n. 10; nos fundos mede, em dois segmentos, 43,00 

metros, confrontando com área edificada e 36,50 metros confrontando com os lotes n.s. 01, 02 

e 03 e parte do lote n. 04. Cadastro na Prefeitura Municipal: IC-SE-11-06-03-11, 12 e 13. 
Imóvel matriculado sob n° 37.118 do RGI de Mogi Guaçu-SP.ÔNUS: 1)Conforme R.01/37.118 

consta HIPOTECA JUDICIAL no processo nº 019/94 pela 1ª Vara de Mogi Guaçu-SP. 
2)Conforme R.02/37.118 consta PENHORA no processo 274/06 pela 1ª Vara Judicial - Seção 

Cível de Mogi Guaçu-SP. 3)Conforme Av.03/37.118 consta PENHORA no processo 

362.01.2004.009010900 pelo Serviços Anexo das Fazendas da Comarca de Mogi Guaçu-SP. 
Avaliado em 08/08/2016 em R$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais). Valor mínimo: 

R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). 

C) Box de garagem n. 03, localizado no sub-solo do Condomínio Edifício Ypê, sito a Rua 7 
de Setembro, 868, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, com a área útil de 7,500m2, 

área comum de 11,8436 m2, área total de 19,3436 m2 e fração ideal no terreno de 
0,7342%. Imóvel matriculado sob n. 36.425 do RGI de Indaiatuba - SP. Avaliado em 

15/08/2016 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$15.000,00 (quinze mil 

reais).  
D) Box sob o n. 19, no sub-solo do edifício SOLAR DOS INDAIÁS, situado na Rua Pedro de 

Toledo, n. 64, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, constituído de um retângulo de 2,50m, 
por 5,50m, encerrando a área útil de 13,75m2e uma área comum de 2,53m2, que somadas 

totalizam 16,28m2, correspondente a uma fração de 0,1629% nas partes comuns e no 

terreno do referido edifício, confrontando pela frente com a área de uso comum do sub-solo, 
distando 24,10m da linha divisória da frente do terreno do condomínio com o passeio publico, 

onde mede 5,50m igual a medida nos fundos, onde confronta com a área comum do sub-solo, 
pelo lado esquerdo, confronta com a área comum do sub-solo, distando em média 6,30m da 

divisa do terreno do condomínio com terrenos de Laura e Ana Maria Costa e outros, onde mede 
2,50m igual a medida pelo lado direito, onde confronta com o Box n. 21. O terreno onde se 

assenta o Edifício Solar dos Indaias, é de formato irregular, com a área de 1.194,67 m2 e mede 

24,20m de frente para a citada rua Pedro de Toledo; da frente aos fundos, do lado direito de 
quem do imóvel olha para a rua, mede 28,10m, onde divide com Marilene e Ildefonso Jacobar, 

deflete à direita e mede 1,40m onde divide com Osvaldo Massaro e deflete à esquerda e mede 
mais 30,90m até os fundos, onde divide com Osvaldo Massaro e outros; nos fundos mede 

10,70m, deflete à direta, medindo mais 11,10m e deflete à esquerda e mede mais 10,90m onde 

divide com Rodolfo Ribeiro Waldemarin e outros; do lado esquerdo de quem do terreno olha a 
rua, mede 47,00m e divide com Laura e Ana Maria Costa e outros, sendo as medidas declaradas 

aproximadas. Imóvel matriculado sob o n. 16.085 do RGI de Indaiatuba. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.05/16.085, consta PENHORA no processo n. 1101/2012, pela Vara do Trabalho de 

Indaiatuba. 2) Conforme Av.06/16.085, consta PENHORA no processo n. 0000191-
34.2010.8.26.0248, pelo Juizado Especial Cível de Indaiatuba. 3) Conforme Av.07/16.085, 

consta PENHORA no processo n. 0006264-22.2010.8.26.0248, pelo Juizado Especial Cível de 

Indaiatuba. Avaliado em 15/08/2016 em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 
15.000,00 (quinze mil reais).  

E) Prédio residencial n. 667, situado à Rua Voluntário João dos Santos, com 299,80m2 de 
área construída, e seu respectivo terreno designado lote 01-U, constituído pela totalidade dos 

lotes 01, 02 e 03, da quadra V, do loteamento denominado “JARDIM PAU PRETO” nesta 

cidade e comarcar de Indaiatuba, medindo o terreno 30,00 metros de frente para a referida 
Rua Voluntário João dos Santos, igual medida nos fundos onde divide com os lotes 16 e 06; por 

25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo do lado direito de quem da Rua 
Voluntário João dos Santos olha o imóvel, com a Rua João da Fonseca Bicudo; pelo lado 

esquerdo na mesma posição acima, confronta com o lote 04, encerrando a área total 

de750,00m2.Imóvel matriculado sob n° 32.313 do RGI de Indaiatuba-SP.OBS: 1) Conforme 
Av.01/32.313 verifica-se que o prédio 667 da Rua Voluntário João dos Santos, teve sua área 

construída aumentada em mais 86,75m2.2) Conforme Auto de Avaliação,  constano 
cadastrado da Prefeitura umaárea construída de 501,99m2. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.02/32.313 consta ARROLAMENTO expedido pela Delegacia da Receita Federal de Campinas – 



SP/Serviço de Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT. 2) Conforme Av.03/32.313 
constaPENHORA no processo nº248.01.2004.008625/000000-000 pelo 1º Ofício Judicial de 

Indaiatuba-SP. 3)Conforme Av.05/32.313 constaPENHORA no processo nº0017326-
06.2003.8.26.0248 pelo Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Indaiatuba-SP. Avaliado em 

15/08/2016 em R$ 1.650.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais). Valor 

mínimo: R$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais).  Depositários: Tonin 
Empreendimentos e Construções Ltda e José Carlos Tonin. 

 
LOTE 29: N° PROCESSO: 0010104-35.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: NEUSA MARIA 

RIZZIOLLI POLI; EXECUTADO: GERALDO J. COAN & CIA. LTDA + 07. Lote de terreno 
sob nº 03, da quadra “J”, com frente para a Rua Leonidas Camargo Madeira, do 

loteamento “Seis Irmãos”, situado nesta cidade e comarca de Tietê, perímetro urbano, com 

as seguintes divisas e confrontações: na frente, por 11,00 metros, com a Rua Leonidas Camargo 
Madeira; do lado direito de quem da frente olha para o lote, por 40,31 metros, com o lote n° 

02; nos fundos, por 11,89 metros, com a Viela Sanitária; e do lado esquerdo, finalmente, por 
44,17 metros, com o lote n° 04, fechando-se o perímetro, encerrando 469,15 m². Imóvel 

matriculado sob n° 19.109 do RGI do Tietê -SP.OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o 

imóvel não possui benfeitorias.ÔNUS: 1)Conforme AV.05/19.109 foi determinado o BLOQUEIO 
do imóvel desta matrícula no processo n° 0001727-62.2014.8.26.0629 pela 1ª Vara  de Tietê-

SP. 2)Conforme Av.06/19.109 consta PENHORA no processo n° 00019984120105150153 pela 
Vara do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto –SP.3)Conforme Av.07/19.109 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 03933201189209004 pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região, São José dos Pinhais-PR. 4)Conforme AV.08/19.109 consta PENHORA no 

processo n° 002029-76.2010.5.15.0051 pela Vara do Trabalho da Comarca de Piracicaba–

SP.5)Conforme AV.09/19.109 consta INDISPONIBILIDADE  DE BENS no processo n° 
1189021212909008 pela 8ª Vara do Trabalho de Londrina-PR.6)Conforme AV.10/19.109 consta 

PENHORA no processo nº 0011303-52.2013.5.15.0118 pela Vara do Trabalho da Comarca de 
Itapira-SP. 7)Conforme AV.13/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 

17668201100209000 pela  2ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR. 8)Conforme AV.15/19.109 

consta PENHORAno processo n° 900-02.2011.5.15.0051 pela Vara da Coordenadoria Integrada 
de AtividadesAdm, Jud. E CM de Piracicaba-SP. 9)Conforme AV.16/19.109 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 3642.88.2016.4.013901  pela 1ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Marabá-PA.10)Conforme AV.17/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo n° 00002099420135040383 pela 3ª Vara do Trabalho de Taquara-RS. 

11)Conforme AV.18/19.109 consta PENHORA no processo nº 0001197-85.2013.5.15.0003 pela 
Primeira Vara do Trabalho de Sorocaba-SP. 12)Conforme AV.19/19.109 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00068025820125120026 pela 3ª Vara do 
Trabalho de Florianópolis - SC. 13)Conforme AV.20/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo n° 00111575520135120001 pela 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis-
SC.14)Conforme AV.21/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 

00027453820106020028 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - São 

Paulo.15)Conforme AV.22/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
00003164120135040383 pela 3ª Vara do Trabalho de Taquara-RS. 16)Conforme AV.24/19.109 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00013338520115070032 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Maracanau-CE. 17)Conforme AV.25/19.109 consta PENHORA no processo nº 

0159400-54.2009.5.15.0111 pela Vara do Trabalho de Tietê -SP. 18)Conforme AV.26/19.109 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 177072011002090000 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Curitiba-PR.19)Conforme AV.27/19.109 consta PENHORA no processo nº 

00023677020105150109 pela Central de Mandados do Foro de Sorocaba-SP. 20)Conforme 
AV.28/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 176332011002090001 pela 

2ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR. 21)Conforme AV.29/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo n° 00012944120115020028 pelo Tribunal Superior do Trabalho - da 2ª 

Região. 22)Conforme AV.31/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 

09932201201809009 pela 1ª Vara do Trabalho de Londrina-PR.23)Conforme AV.32/19.109 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENSno processo 00012860920145070032 pela 1ª Vara do 

Trabalho de Maracanau– CE. 24)Conforme AV.33/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo 00021629320115150145 pela Vara do Trabalho de Itatiba-SP.25)Conforme 



AV.34/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 015122011652090003 pela 
18ª Vara do Trabalho de Curitiba - PR. 26)Conforme AV.35/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 

DE BENS no processo00007132120125110002 pela Vara do Trabalho de TEFE – 
AM.27)Conforme AV.36/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 

00009637620145090863 pela 7ªVara do Trabalho de Londrina - PR. 28)Conforme AV.37/19.109 

consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00004094220152150121 pela Vara do 
Trabalho de São Sebastião - SP. 29)Conforme AV.38/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENSdo processo 3330-15.2016.4.01.3901 pela Primeira Vara da Justiça Federal de Primeiro 
Grau do Pará – Seção Judiciária do Pará Subseção Judiciária de Marabá. 30)Conforme 

AV.40/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00008938520135090122 pela 
04ª Vara do Trabalho de São José Dos Pinhais - PR.31)Conforme AV.41/19.109 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00118134620145150016 pela 2ª Vara do Trabalho 

de Sorocaba - SP. 32)Conforme AV.42/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENSno Processo 
00008253420125150016 pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba - SP. Avaliado em 27/03/2018 

em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais).Depositário: Rubens Alberto Coan.  

 

LOTE 30: N° PROCESSO: 0011208-62.2013.5.15.0137 - CANCELADO.  
 

LOTE 31: N° PROCESSO: 0011394-85.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: CARLOS 
RENATO PIZZOL + 06; EXECUTADO: IMAG JV INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA + 05.A) Prédio sob n°1.188 da Rua Prudente de Moraes e respectivo terreno, 
situado no Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba –SP, descrito por 

um terreno que mede 11,95m (onze metros e noventa e cinco centímetro) de frente para a Rua 

Prudente de Moraes; de um lado, da frente aos fundos, mede 30,88m (trinta metros e oitenta e 
oito centímetros), confrontando com Abrahão Maluf Sobrinho; deflete a direita (fundos) e mede 

5,37m (cinco metros e trinta e sete centímetros), dividindo com Maria Amélia de Aguiar Ayres; 
deflete à direita e segue a distância de 15,58m (quinze metros e cinquenta e oito centímetro), 

confrontando com Cassio Shereiber Silva; deflete à esquerda, dividindo com Paulo Alves de 

Oliveira, na distância de 6,58m (seis metros e cinquenta e oito centímetro); deflete finalmente à 
direita e segue na distância de 14,80m (catorze metros e oitenta centímetro), dividindo com 

Luiz Holland, até atingir a Rua Prudente de Moraes, ponto de partida. Imóvel matriculado sob n° 
83.100 do 1º RGI de Piracicaba -SP.OBS: 1)Conforme Av.01/83.100 consta que o imóvel está 

cadastrado na Prefeitura Municipal local no distrito 01, setor 05, quadra 0097, lote 0028 e CPD 

134946. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação consta que o imóvel possui a área total de 
260,52m² e a área construída de 161,36m².ÔNUS: 1) Conforme Av.07/83.100 o imóvel 

ficou gravado com cláusulas de IMPENHORABILIDADE e INCOMUNICABILIDADE. 2)Conforme 
R.08/83.100 consta RESERVA DE USUFRUTO com cláusula de acrescer em favor de Odette Vitti, 

Martha Vitti, Esther Vitti e Policarpo Vitti. 3)Conforme Av.11/83.100 consta PENHORA da nua-
propriedade de 8,333% no processo 0010786-54.2013.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho de 

Piracicaba -SP.  4) Conforme Av.13/83.100 consta PENHORA da nua-propriedade de 8,3333% 

no processo n° 0011010-89.2013.5.15.0051pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, 

Jud e CM de Piracicaba -SP. 5)Conforme Av.15/83.100 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo  

4006580-32.2013.8.26.04514 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba -SP. 6)Conforme Av.16/83.100 

consta PENHORA no processo n° 0011009-07.2013.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de 
Atividades Adm, Jud e CM de Piracicaba -SP. Avaliado em 01/09/2016 em R$ 800.000,00 

(oitocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). 
B) Prédio sob o nº 387 (trezentos e oitenta e sete), da Rua Bernardino de Campos, 

nesta cidade e comarca de Piracicaba, e seu terreno, que mede 6,70 m (seis metros e setenta 

centímetros) de frente para a referida Rua Bernardino de Campos, de um lado, na extensão de 
22,75 m (vinte e dois metros e setenta e cinco centímetros), confrontando com o casal de 

Domingo Blanco, do lado oposto a este, a começar da Rua Bernardino de Campos, seguem 
16,55 m (dezesseis metros e cinquenta e cinco centímetros) fazem quadra e seguem 8,00 m 

(oito metros), confrontando com o prédio nº 393 da mesma rua, fazem quadra e seguem 6,20 

m (seis metros e cinte centímetros) até os fundos, dividindo com o citado casal de Domingos 
Blanco e nos fundos em 14,80 m (catorze metros e oitenta centímetros) também com o casal de 

Domingos Blanco. Cadastro: 01.06.0025.0309 – CPD: 0015.277.8.Imóvel matriculado sob n° 



65.530 do 1º RGI de Piracicaba -SP OBS: 1) Conforme Av.08/65.530 consta que foi declarada, 
em relação aos credores do processo supra, a ineficácia da alienação da fração ideal de ¼ da 

nua propriedade pertencente ao executado, objeto do R.06/65.530. 2) Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação consta que o imóvel possui área de terreno de205,88 m²e área 

construída de 163,68m², conforme cadastro técnico da Prefeitura Municipal de Piracicaba 

(CPD 0015.277.8. ÔNUS: 1) Conforme R.03/65.530 consta RESERVA DE USUFRUTOem favor de 
Maria Nazarena Blanco Vitti e seu marido Antonio Vitti. Avaliado em 30/11/2016 em R$ 

330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 165.000,00 (cento e sessenta 
e cinco mil reais). 

LOTE 32: N° PROCESSO: 0011251-28.2015.5.15.0137 - EXEQUENTE: MATHEUS 

DANIEL PUGA; EXECUTADO: EDIR FERNEDA. Fração ideal de 50% de um imóvel lote 19 
(dezenove), da quadra 25 (vinte e cinco), do loteamento denominado Estância Lago Azul, 

localizado no distrito de Ártemis, deste município e comarca de Piracicaba, de formato 

regular, que mede 20,00 m (vinte metros) de frente para o lado par da Rua 2 (dois), com igual 
medida nos fundos, por 50,00 m (cinquenta metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, 

com área de 1.000,00m2 (mil metros quadrados), confrontando do lado direito, de quem 
da frente olha para o imóvel, com o lote 18, do lado esquerdo com o lote 20, e nos fundos  com 

o lote 4. Localizado a 52,00 m (cinquenta e dois metros) do início da curvatura completa com a 
Rua 24 (vinte e quatro), na quadra completada com as Ruas 4 (quatro) e 25 (vinte e cinco). 

Imóvel matriculado sob n° 74.800 do 1° RGI de Piracicaba-SP.OBS: 1) Conforme Av.01/74.800 

consta que as Ruas 02 (dois),04(quatro), 24 (vinte e quatro) e 25 (vinte e cinco) passaram a 
denominar-se Ruas KijujiMizuhira, Dorival Berreta, JulioSbravatti e ShigueriTakaki, 

respectivamente. 2) Conforme Av.02/74.800 o imóvel está cadastrado no site da Prefeitura 
Municipal de Piracicaba - SP sob setor 46, quadra 0061, lote 0483, CPD772101. 3) Conforme 

Auto de Penhora/Avaliação, o terreno encontra-se dividido em duas partes iguais separadas por 

muro. Há benfeitorias não averbadas na matrícula, as quais consistem em duas casas 
independentes, edificadas uma em cada metade do lote.As referidas casas são 

completamente independentes e apresentam os n°s 558 e 600 da Rua KijujuMizuhira, 
Estância Lago Azul, Ártemis, Piracicaba -SP. A casa n°558 foi edificada em alvenaria e 

trata-se de uma construção de padrão médio, do tipo sobrado, possuindo, aproximadamente, 
340,00 m2 de área construída.  A casa n°600 foi edificada em alvenaria, porém, trata-se de uma 

construção mais simples, térrea.Nos fundos do terreno dessa casa há outra edificação, do 

mesmo padrão. Essas edificações totalizam, aproximadamente, 100,00m2 de área construída. 
ÔNUS: 1) Conforme Av.04/74.800 consta PENHORA de parte ideal de 50% no processo 

2167922012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba -SP. 2) Conforme Av.05/74.800 consta 
PENHORA de parte ideal de 50% no processo 1731/1999 pela 3ª Vara Cível de Piracicaba -SP. 

3) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 

25/02/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 6.323,79. Avaliado em 03/11/2015 
em R$ 257.500,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 

128.750,00 (cento e vinte e oito mil e setecentos e cinquenta reais). Depositário: Edir 
Ferneda.  

 

LOTE 33: N° PROCESSO: 0120500-89.2007.5.15.0137 – EXEQUENTE: FRANCISCO 
HELIO DO PRADO + 09.  EXECUTADO: CONSTRUTORA J C BOVI LTDA – ME + 06. A) 

O prédio compreendendo parte residencial e salão para negócio, nesta cidade de 
Piracicaba, tendo o salão o nº 1.772 e a residência o nº 1.780, com frente para a Rua 

Quinze de Novembro, onde mede 12,12 metros, por 7,40 metros de ambos os lados da 
frente aos fundos a mesma largura da frente e dividindo de um lado com a Rua Visconde do Rio 

Branco, com a qual faz face e esquina; do outro lado e pelos fundos com VirginioBovi ou 

sucessores.Imóvel matriculado sob n° 8.709 do 1º RGI de Piracicaba -SP.OBS: 1) Conforme 
Av.04/8.709 consta que o imóvel está cadastrado no setor 03, quadra 0016, lote 0012, sublote 

1 e 2,CPD 55359 (prédio 1.772) e 1079827 (prédio 1780). 2) Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, o imóvel possui 84,35m2, área construída de 78,46 na numeração 1772 e 

área construída de 88,39 na numeração 1780, conforme CPD da Prefeitura.Avaliado em 

30/11/2017 em R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 165.000,00 
(cento e sessenta e cinco mil reais).  

B) Um terreno situado à Rua Visconde do Rio Branco, nesta cidade de Piracicaba, medindo 



seis metros e setenta centímetros de frente, por vinte e oito metros e sessenta e um 
centímetros da frente aos fundos, na divisa com Irmãos Brossi; deflete à esquerda e segue sete 

metros e dezesseis centímetros dividindo com Ermecher Romeu Zancarla; deflete à esquerda e 
segue dezesseis metros e cinquenta e um centímetros dividindo com Euclides Bessinan e 

VirgilioBovi; deflete à esquerda e segue dois metros e quarenta e cinco centímetros dividindo 

com Abílio Bovi; deflete à direita e segue doze metros e dez centímetros dividindo com Abílio 
Bovi até atingir a Rua Visconde do Rio Branco, que é o ponto de partida.Imóvel matriculado sob 

n° 8.710 do 1º RGI de Piracicaba -SP.OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação consta que o 
imóvel possui uma área total de 217,06m2e área construída (barracão comercial 

popular) de 107,96m2, conforme CPD 56327. E está localizado na Rua Visconde do Rio 
Branco, n. 1111.2) Conforme Certidão de Valor Venal emitido no site da Prefeitura Municipal 

local, o imóvel esta cadastrado no setor 03, quadra 0016, lote 0321, sub-lote 0000, 

CPD:56327.ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – 
SP, em 28/03/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de 8.715,59. Avaliado em 

30/11/2017 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais).  

C) Prédio de n° 70 da Rua Paulo Elias Pecorari, com área construída de 152,36 m², 

compreendendo parte do lote 24, da quadra C, do loteamento denominado “Jardim 
Petrópolis”, 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 imóvel, com o prédio de n°.50 da Rua 
Paulo Elias Pecorari (M-49.218); do lado esquerdo com o prédio de n° 74 da Rua Paulo Elias 

Pecorari (M-18.763); e, nos fundos com parte do lote 12 (M-3.542); localizado a 49,07 metros 

do inicio da curvaturas na confluência da Rua Paulo Elias Pecorari com a Avenida Dois Córregos; 
na quadra formada pelas Ruas Paulo Elias Pecorari, Cabo Alcides Trevizan, José Galucci Filho e 

Avenida Dois Córregos. Contribuinte: Distrito 01,setor 16, quadra 0104, lote 0113, sub-lote 0000 
e código CPD nº 79.992.1. Imóvel matricula sob n° 83.683 do 2°RGI de Piracicaba -SP.  ÔNUS: 

1) Conforme R.03/83.683 consta USUFRUTO com cláusula de acrescer em favor de João Carlos 

Bovi e sua mulher Lourdes Celina de Campos Bovi. 2) Conforme Av.04/83.683 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 01052005420075150051 pela 2ª Vara do 

Trabalho de Piracicaba -SP. 3) Conforme Av.05/83.683 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo n° 01069006520075150051 pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba -SP. 4) Conforme 

pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 28/03/2019, consta 

débitos relativos à IPTU no valor de R$ 847,98. Avaliado em 08/06/2017 em R$350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$175.000,00 (cento e setenta e cinco 

mil reais). Depositário: João Carlos Bovi.   
 

LOTE 34: N° PROCESSO: 0010189-79.2017.5.15.0137 – CANCELADO.  
 

LOTE 35: Nº PROCESSO: 0181200-65.2006.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO; 

EXECUTADO: OSMIR JOSE ZANATTA + 01. Um terreno situado à Avenida Brasil, na 
cidade de Charqueada, desta comarca, Estado de São Paulo, o qual mede 18,50ms. (dezoito 

metros e cinquenta centímetros) de frente; 25,00ms (vinte e cinco metros) de um lado; 
34,00ms (trinta e quatro metros) de outro lado e 21,00ms (vinte e um metros) nos fundos, ou 

seja, o total de 582,00ms2 (quinhentos e oitenta e dois metros quadrados); confrontando pela 

frente com a mencionada Avenida Brasil, de um lado com Izidoro Giangrossi, de outro lado com 
Henrique Marussig e nos fundos com Miguel Celso; cujo terreno será desmembrado de outro de 

maior área devidamente transcrito sob nº 1.367, neste registro. Imóvel matriculado sob nº 
15.463 do 1º RGI de Piracicaba – SP. 1) Conforme Av.05/15.463 foi construído um prédio que 

recebeu o nº 366 da Av. Brasil. 2) Conforme Auto de Penhora/Avaliação, o imóvel possui 
uma área construída de 290,00m2. ÔNUS: Conforme R.12/15.463 consta HIPOTECA de 1º 

grau em favor ao BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A. Avaliado em 31/03/2016 em R$ 750.000,00 

(setecentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 562.500,00 (quinhentos e sessenta 
e dois mil e quinhentos reais). Depositário: Edemir Antonio Zanatta, Av. Brasil, nº 366, 

Charqueada – SP. 



 


