
GALERIA PEREIRA 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 

CRECI/SP 65.564-F, fone: (16)9-8138.9310 vivo, (19)9-9631-1050 claro, (17)9-9132-1050 claro. 
Site: www.galeriapereira.com.br/ e-mail: adilio@galeriapereira.com.br  

____________________________________________________________________________  

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 09/09/2019 a 19/09/2019. 
1 - No dia 19/09/2019, 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 13h00min e 13h30min (treze horas e trinta minutos), para 

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

alienação.  
2 – Os bens que não receberem propostas até a data supramencionada 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 10/12/2019.  

A venda direta se dará exclusivamente através da entrega da(s) proposta(s) diretamente ao 
corretor nomeado através de agendamento, não haverá encerramento no átrio do Fórum como 

na 1ª fase. 
Importante: O bem apenas será disponibilizado para "VENDA DIRETA" se não for vendido na 

"CONCORRÊNCIA". 
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.  
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 apresentação da 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. 
IMPORTANTISSÍMO:  

O licitante que formular proposta condicional, se declara ciente e de acordo, que o recebimento 
da referida proposta, não implicará em imediata homologação, logo, proposta posterior que 

atenda às condições mínimas do edital, poderá ser imediatamente acolhida pelo juízo, sem a 
possibilidade de complementação da proposta condicional pelo licitante.   

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) no estado em que se encontra(m), 
em caráter "AD CORPUS”, ou seja, medidas meramente enunciativas. Em nenhuma hipótese a 

arrematação abrangerá bens móveis que se encontram no interior e nas dependências do 
imóvel.   

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: 0011102-95.2016.5.15.0137 - EXEQUENTE: EDEVALDO 

ANTONIO DA SILVA + 20; EXECUTADO: USITEP-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA + 
23. A) LOTE 01 - Quadra A1, formada pela Rua 28, Rua 23, Rua 29 e propriedade de 

matricula nº 63.021, com formato irregular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO 
FRANCISCO”, localizado na Rodovia SP-304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 

1ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado na curvatura da confluência da Rua 

23 com a Rua 28, onde mede 6,19m em curva de raio 9,00m, corda 6,07m e ângulo central 
“39º26’15”, de frente mede 5,75m confrontando com a Rua 23, formando um ângulo interno de 

“89º16’03” com o lado direito; no fundo mede 35,59m confrontando com a propriedade de 
matricula nº 63.021, formando um ângulo interno de “90º00’00” com o lado direito e de 

40º10’12” com o lado esquerdo; do lado direito, de quem da Rua 23 olha o imóvel, mede 
22,56m confrontando com o Lote 02; do lado esquerdo, de quem da Rua 23 olha o imóvel, 

31,48m confrontando com a Rua 28, fechando assim uma área de 497,95m2. Cadastro: 

Setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD: 1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob nº 
96.497 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o terreno 

faz parte da planta do loteamento, mas não se encontra urbanizado. 2) Conforme documento 
juntado nos autos, sob ID n. 42a4e9c, o número atual do CPD do imóvel é 1579512. 3) 
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Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, o 

imóvel está situado a Rua Diego Junior Chiarinelli Pelissari, cadastrado no setor 51, quadra 
0168, lote 0068, sublote 0000. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.497 o imóvel supra está sujeito às 

RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-

padrão, ficando proibida a utilização de lotes para recebimentos e armazenamento de sucata, 
entulho, lixo, ferro velho, resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) 

Conforme R.02/96.497 consta HIPOTECA em favor do município de Piracicaba. 3) Conforme 
Av.03/96.497 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 

1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 
Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 

989,90. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 99.590,00 (noventa e nove mil e quinhentos e noventa 

reais). Valor mínimo: R$ 49.795,00 (quarenta e nove mil e setecentos e noventa e 
cinco reais).  

B) LOTE 01 – Quadra E1, formada pela Rua 27, Rua 22, Rua 25 e propriedade de matrícula 
nº 12.732, com o formato irregular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO 

FRANCISCO”, localizado na Rodovia SP-304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 

1ª  Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado na curvatura da confluência da Rua 
22 com a Rua 25, onde mede 14,06m em curva de raio 9,00m, corda 12,67m e ângulo central 

“89º32’39”, de frente mede 5,92m confrontando com a Rua 22, formando um ângulo interno de 
“90º00’00” com o lado esquerdo; no fundo mede 15,08m confrontando com a propriedade de 

Matrícula nº 12.732, formando um ângulo interno de 90º00’00” com o lado esquerdo e de 
89º21’14” com o lado direito, do lado direito, de quem da Rua 22 olha o imóvel, mede 22,00m  

confrontando com o Lote 02, fechando assim uma área de 312,08m2. Cadastro Municipal: 

setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD: 1571016 (em área maior).  Imóvel matriculado sob nº 
96.556 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o terreno 

faz parte da planta do loteamento, mas não se encontra urbanizado. 2) Conforme documento 

juntado nos autos, sob ID n. 42a4e9c, o número atual do CPD do imóvel é 1579571. 3) 
Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 

em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Nelson Prudencio, cadastrado na Prefeitura 
Municipal local no setor 51, quadra 0172, lote 0020, sub/lote 0000. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.01/96.556 o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do 

registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando proibida a utilização de lotes para 
o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e 

industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.02/96.556 consta HIPOTECA em favor 
do município de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.03/96.556 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) 

Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, 
constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 695,87. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 

62.416,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos e dezesseis reais). Valor mínimo: R$ 
31.208,00 (trinta e um mil e duzentos e oito reais). 
C) LOTE 08 - Quadra E1, formada pela Rua 27, Rua 22, Rua 25 e propriedade de matricula nº 

12.732, com formato irregular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, 
localizado na Rodovia SP - 304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª 

Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado na curvatura da confluência da Rua 22 
com a Rua 27, onde mede 14,20m em curva de raio 9,00m, corda 12,77m e ângulo central 

“90º27’21”, de frente mede 5,92m confrontando com a Rua 22 formando um ângulo interno de 
“90º00’00” com o lado direito; no fundo mede 14,76m confrontando com a propriedade da 

matricula nº 12.732, formando um ângulo interno de “90º00’00” com o lado direito e um ângulo 

interno de 90º00’00” com o lado esquerdo; lado direito, de quem da Rua 22 olha o imóvel, 
mede 22,00m, confrontando com o Lote 07; lado esquerdo de quem da Rua 22 olha o imóvel, 

mede 13,00m confrontando com a Rua 27, fechando assim uma área de 309,55m2. Cadastro: 
setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD: 1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob o nº 

96.563 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o terreno 

faz parte da planta do loteamento, mas não se encontra urbanizado. 2)  Conforme documento 
juntado nos autos, sob ID n. 42a4e9c, o número atual do CPD do imóvel é 1579578. 3) 

Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 
em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Nelson Prudencio, cadastrado na Prefeitura 



Municipal local no setor 51, quadra 0172, lote 0094, sub/lote 0000. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.01/96.563 o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do 
registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando proibida a utilização de lotes para 

o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e 

industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.02/96.563 consta HIPOTECA em favor 
do Município de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.03/96.563 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, 

constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 692,55. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 
61.910,00 (sessenta e um mil e novecentos e dez reais). Valor mínimo: R$ 30.955,00 

(trinta mil e novecentos e cinquenta e cinco reais). 

D) LOTE 01 - Quadra G1, formada pela Rua 21, Rua 24, Viela Sanitária e propriedade de 
matricula nº 63.855, com formato irregular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO 

FRANCISCO”, localizado na Rodovia SP-304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 
1ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado na curvatura da confluência da Rua 

21 com a Rua 24, onde mede 16,68m em curva de raio 9,00m, corda 14,39m e ângulo central 

“106º13’31”, de frente mede 4,48m confrontando com a Rua 21, formando um ângulo interno 
de “90º00’00” com o lado direito; no fundo mede 10,07m confrontando com a propriedade de 

matricula 63.855, formando um ângulo interno de “90º00’00’’ com o lado direito e de 
“106º13’31” com o lado esquerdo; do lado direito, de quem da Rua 21 olha para o imóvel, mede 

22,00m confrontando com o Lote 02; do lado esquerdo, de quem da Rua 21, olha o imóvel, 
mede 10,92m confrontando com a Rua 24, fechando assim uma área de 259,20m2. Cadastro: 

setor 51 quadra 0141, lote 0370, CPD: 1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob nº 

96.584 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o terreno 
faz parte da planta do loteamento, mas não se encontra urbanizado. 2)  Conforme documento 

juntado nos autos, sob ID n. 42a4e9c, o número atual do CPD do imóvel é 1579599. 3) 
Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 

em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Thereza Malagagini, cadastrado na 

Prefeitura Municipal local no setor 51, quadra 0175, lote 0019, sub/lote 0000. ÔNUS: 1) 
Conforme Av.01/96.584 o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS 

constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando proibida a 
utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, 

resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.02/96.584 

consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.03/96.584 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho 

de Piracicaba - SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba 
– SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 627,18. Avaliado em 

14/05/2019 em R$ 51.840,00 (cinquenta e um mil e oitocentos e quarenta reais). Valor 
mínimo: R$ 25.920,00 (vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais).  

E) LOTE 01 – Quadra I, formada pela Rua 09, Rua 10, Rua 11 e propriedade de matricula 

27.751, com formato irregular, do loteamento denominado ”ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, 
localizado na Rodovia SP- 304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª  

Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizada na curvatura da confluência da Rua 09 
com a Rua 10, onde mede 14,15m em curva de raio 9,00m, corda 12,74m e ângulo central de 

“90º06’42”, de frente mede 3,00m confrontando com a Rua 09; no fundo mede 12,00m 

confrontando com o Lote 04, formando um ângulo interno de “90º00’00” tanto com o lado 
direto com o lado esquerdo; do lado esquerdo de quem da Rua 09 olha para o imóvel mede 

22,00m confrontando com o Lote 02, formando um ângulo interno de “89º53’18” com a frente; 
do lado direito de quem da Rua 09 olha para o imóvel mede 13,00m confrontando com a Rua 

10, fechando assim uma área de 248,53m2. Cadastro: Setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD 
1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob o nº 96.015 do 1º RGI de Piracicaba - SP.  

OBS: 1) Conforme Av.02/96.015 consta que o imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura 

Municipal de Piracicaba, no setor 51, quadra 0150, lote 0143, CPD 1579014. 2) Conforme Auto 
de Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, 

expedida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, o imóvel está 
localizado na Rua Pastor Albanir Alves de Assis. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.015, o imóvel 

supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por 



conta do contrato-padrão, ficando proibida a utilização de lotes para o recebimento e 

armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e industriais e 
reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.03/96.015 consta HIPOTECA em favor do Município 

de Piracicaba – SP. 3) Conforme Av.04/96.015 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 

processo nº 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) Conforme 
pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, constam 

débitos relativos a IPTU no valor de R$ 707,26. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 99.412,00 
(noventa e nove mil e quatrocentos e doze reais). Valor mínimo: R$ 49.706,00 (quarenta e 

nove mil e setecentos e seis reais). 
F) LOTE 05 - Quadra J, formada pela Rua 09, Rua 10 e Rua 11, com formato irregular, do 

loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, localizado na Rodovia SP - 304, 

Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de 
Piracicaba/SP, localizado na curvatura da confluência da Rua 09 com a Rua 10, onde mede 

14,15m em curva de raio 9,00m, corda 12,74m e ângulo central de “90º06’42”, de frente mede 
4,00m confrontando com a Rua 09, formando um ângulo interno de “89º53’18” com o lado 

direito; no fundo mede 13,00m confrontando como Lote 06, formando um ângulo interno de 

“90º00’00” com o lado direito; do lado direito de quem da Rua 09 olha para o imóvel mede 
22,00m confrontando com o Lote 04; do lado esquerdo de quem da Rua 09 olha para o imóvel 

mede 13,00m confrontando com a Rua 10, fechando assim uma área de 268,53m2. Cadastro: 
Setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD 1571061 (em área maior). Imóvel matriculado sob nº 

96.036 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/96.036 consta que o imóvel está 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP no setor 51, quadra 0151, lote 0201, CPD 

1579035. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 3) 

Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 
em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Pastor Albanir Alves de Assis. ÔNUS: 1) 

Conforme Av.01/96.036, o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS 
constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando proibida a 

utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, 

resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.03/96.036 
consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.04/96.036 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho 
de Piracicaba - SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba 

– SP, em 17/07/2019 constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 731,68.  Avaliado em 

14/05/2019 em R$ 107.412,00 (cento e sete mil e quatrocentos e doze reais). Valor mínimo: 
R$ 53.706,00 (cinquenta e três mil e setecentos e seis reais).   

G) LOTE 23 - Quadra M, formada pela Rua 06, Rua 01, Rua 07 e propriedade de matrícula nº 
63.813, com formato regular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, 

localizado na Rodovia SP-304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª Circunscrição 
Imobiliária de Piracicaba – SP, localizado com frente para a Rua 07, onde mede 7,00m, 

distando 64,68m do ponto de interseção da curvatura da confluência da Rua 07 com a Rua 01, 

confronta pelo lado direito, de quem da Rua 07 olha o imóvel, com o Lote 22 na extensão de 
25,00m e pelo lado esquerdo com o Lote 24 na extensão de 25,00m;  pelo fundo, com o Lote 

05  na extensão de 7,00m, fechando assim uma área de 175,00m2. Cadastro: setor 51, 
quadra 0141, lote 0370, CPD 1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob nº 96.122 do 

1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/96.122 consta que o imóvel está cadastrado 

na Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, no setor 51, quadra 0154, lote 0116, CPD 1579126. 
2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 3) Conforme Certidão 

de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura Municipal local, em 17/07/2019, o imóvel 
encontra-se localizado na Rua Helena Regina Broglio Rizzato. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.01/96.122, o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do 
registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando proibida a utilização de lotes para 

o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e 

industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.02/96.122 consta SERVIDÃO DE 
PASSAGEM em favor do Município de Piracicaba – SP, cuja faixa é assim descrita: com largura 

de 1,00m, localizada na extensão total da lateral esquerda, de quem da Rua 07 olha para o lote, 
e área total de 25,00m2. 3) Conforme R.04/96.122 consta HIPOTECA em favor do Município de 

Piracicaba - SP. 4) Conforme Av.05/96.122 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 



00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 5) Conforme pesquisa 

realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, constam débitos 
relativos a IPTU no valor de R$ 604,52. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 70.000,00 (setenta mil 

reais). Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  

H) LOTE 24 – Quadra M, formada pela Rua 06, Rua 01, Rua 07 e propriedade de matrícula nº 
63.813, com formato regular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, 

localizado na Rodovia SP - 304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª  
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado com frente para a Rua 07, onde mede 

7,00m distando 71,68m do ponto de interseção da curvatura da confluência da Rua 07 com a 
Rua 01;  confronta pelo lado direito, de quem da Rua 07 olha para o imóvel, com o Lote 23 na 

extensão de 25,00m; pelo fundo, com Lote 04 na extensão de 7,00m, fechando assim uma 

área de 175,00m2. Cadastro: setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD: 1571016 (em área 
maior). Imóvel matriculado sob nº 96.123 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme 

Av.03/96.123 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP no setor 51, 
quadra 0154, lote 0123, CPD 1579127. 2)  Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de 

terreno urbanizado. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura 

Municipal local, em 17/07/2019, o imóvel encontra-se localizado na Rua Helena Regina 
Broglio Rizzato. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.123, o imóvel supra está sujeito às 

RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-
padrão, ficando proibida a utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de sucata, 

entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) 
Conforme R.02/96.123 consta SERVIDÃO DE PASSAGEM em favor do Município de Piracicaba -

SP, cuja faixa é assim descrita: com largura de 1,00m, localizada na extensão total da lateral 

esquerda, de quem da Rua 07 olha para o lote, e área total de 25,00m2. 3) Conforme 
R.04/96.123 consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 4) Conforme 

Av.05/96.123 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 
1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 5) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 

Municipal de Piracicaba - SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 

604,62. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  

I) LOTE 25 – Quadra M, formada pela Rua 06, Rua 01, Rua 07 e propriedade de matrícula nº 
63.813, com formato regular, do loteamento denominado “ALTOS DO SÃO FRANCISCO”, 

localizado na Rodovia SP-304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª Circunscrição 

Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado com frente para a Rua 07, onde mede 7,00m, 
distando 78,68m do ponto de interseção da curvatura da confluência da Rua 07 com a Rua 01; 

confronta pelo lado direito, de quem da Rua 07 olha para o imóvel, com o Lote 24 na extensão 
de 25,00m e pelo lado esquerdo com o Lote 26 na extensão de 25,00m e pelo fundo, com o 

Lote 03 na extensão de 7,00m, fechando assim uma área de 175,00m2. Cadastro: setor 51, 
quadra 0141, lote 0370, CPD 1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob nº 96.124 do 

1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/96.124 consta que o imóvel está cadastrado 

na Prefeitura Municipal local no setor 51, quadra 0154, lote 0130, CPD 1579128. 2) Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 3) Conforme Certidão de Valor 

Venal, expedida no site da Prefeitura Municipal local, em 17/07/2019, o imóvel está localizado 
na Rua Helena Regina Broglio Rizzato. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.124, o imóvel supra 

está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por conta 

do contrato-padrão, ficando proibida a utilização de lotes para o recebimento e armazenamento 
de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses 

materiais. 2) Conforme R.02/96.124 consta SERVIDÃO DE PASSAGEM em favor do Município de 
Piracicaba – SP, cuja faixa é assim descrita: com largura de 1,00m, localizada na extensão total 

da lateral esquerda, de quem da Rua 07 olha para o lote, e área total de 25,00m2. 3) Conforme 
R.04/96.124 consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 4) Conforme 

Av.05/96.124 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 

1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 5) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 
Municipal de Piracicaba - SP, em 17/07/2019 constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 

604,62. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  

J) LOTE 26 – Quadra M, formada pela Rua 06, Rua 01, Rua 07 e propriedade de matrícula nº 



63.813, com formato regular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, 

localizado na Rodovia SP - 304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª  
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado com frente para a Rua 07, onde mede 

7,00m, distando 85,68m do ponto de interseção de curvatura da confluência da Rua 07 com a 

Rua 01;  confronta pelo lado direito, de quem da Rua 07 olha para o imóvel, com o Lote 25 na 
extensão de 25,00m e pelo lado esquerdo com o Lote 27  na extensão de 25,00m; pelo fundo, 

com o Lote 02 na extensão de 7,00m,  fechando assim uma área de 175,00m2. Cadastro: 
setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD 1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob nº 

96.125 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/96.125 consta que o imóvel está 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, no setor 51, quadra 0154, lote 0137, CPD 

1579129. 2)  Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 3) 

Conforme Certidão de Valor Venal, expedida pelo site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 
em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Helena Regina Broglio Rizzato. ÔNUS: 1) 

Conforme Av.01/96.125, o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS 
constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando proibida a 

utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, 

resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.02/96.125 
consta SERVIDÃO DE PASSAGEM em favor do Município de Piracicaba – SP, cuja faixa é assim 

descrita: com largura de 1,00m, localizada na extensão total da lateral esquerda, de quem da 
Rua 07 olha para o lote, e área total de 25,00m2.  3) Conforme R.04/96.125 consta HIPOTECA 

em favor do Município de Piracicaba - SP. 4) Conforme Av.05/96.125 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho 

de Piracicaba - SP. 5) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba 

– SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 604,62. Avaliado em 
14/05/2019 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e 

cinco mil reais). 
K) LOTE 27 – Quadra M, formada pela Rua 06, Rua 01, Rua 07 e propriedade de matrícula nº 

63.813, com formato regular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, 

localizado na Rodovia SP - 304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª 
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, localizado com frente para a Rua 07, onde mede 

7,00m, distando 92,68m do ponto de interseção da curvatura da confluência da Rua 07 com a 
Rua 01;  confronta pelo lado direito, de quem da Rua 07 olha o imóvel, com o Lote 26 na 

extensão de 25,00m  e pelo lado esquerdo com a propriedade de matrícula nº 63.813 na 

extensão de 25,00m; pelo fundo, com o Lote 01  na extensão de 7,00m, fechando assim uma 
área de 175,00m2. Cadastro: setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD 1571016 (em área 

maior). Imóvel matriculado sob o nº 96.126 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme 
Av.03/96.126 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 

no setor 51, quadra 0154, lote 0144, CPD 1579130. 2)  Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 
trata-se de terreno urbanizado. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da 

Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua 

Helena Regina Broglio Rizzato. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.126, o imóvel supra está 
sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por conta do 

contrato-padrão, ficando proibida a utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de 
sucata, entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses 

materiais. 2) Conforme R.02/96.126 consta SERVIDÃO DE PASSAGEM em favor do Município de 

Piracicaba – SP, cuja faixa é assim descrita: com largura de 1,00m, localizada na extensão total 
da lateral esquerda, de quem da Rua 07 olha para o lote, e área total de 25,00m2. 3) Conforme 

R.04/96.126 consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 4) Conforme 
Av.05/96.126 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 

1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 5) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 
Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 

604,52. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 

35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  
L) LOTE 11 - Quadra P, formada pela Rua 09, Rua 11, Rua 12 e Viela Sanitária, com formato 

irregular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO” localizado na Rodovia 
SP-304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de 

Piracicaba/SP, localizado na curvatura da confluência da Rua 12 com a Rua 11, onde mede 



14,11m em curva de raio 9,00m, corda 12,71m e ângulo central “89º53’18”; mede 3,93m de 

frente com a de frente com a  Rua 12,  formando um ângulo interno de “90º00’00” com o lado 
esquerdo; no fundo mede 12,96m  confrontando com Lote 10,  formando um ângulo “90º00’00” 

com o lado esquerdo  e um ângulo interno de 89º53’18” com o lado direito; do lado direito de 

quem da Rua 12 olha para o imóvel mede 13,02m  confrontando com a Rua 11;  do lado 
esquerdo de quem da Rua 12 olha para o imóvel mede 22,00m confrontando com o Lote  12,  

fechando assim uma área de 267,28m2. Cadastro: setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD 
1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob o nº 96.176 do 1° RGI de Piracicaba - SP. 

OBS: 1) Conforme Av.02/96.176 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Piracicaba – SP, no setor 51, quadra 0157, lote 0127, CPD 1579181. 2)  Conforme Auto de 

Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, 

emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, o imóvel está 
localizado na Rua Antonio Francisco Trevisan. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.176, o imóvel 

supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por 
conta do contrato-padrão, ficando proibida a utilização de lotes para o recebimento e 

armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, resíduos domésticos e industriais e 

reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.03/96.176 consta HIPOTECA em favor do Município 
de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.04/96.176 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 

processo 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) Conforme 
pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, constam 

débitos relativos a IPTU no valor de R$ 729,89. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 106.912,00 
(cento e seis mil e novecentos e doze reais).  Valor mínimo: R$ 53.456,00 (cinquenta e 

três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais).  

M) LOTE 19 – Quadra P, formada pela Rua 09, Rua 11, Rua 12 e Viela Sanitária, com formato 
regular, do loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, localizado na Rodovia SP-

304, Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de 
Piracicaba/SP, localizado com frente para a Rua 12, onde mede 10,04m, distando 68,91m do 

ponto de interseção da curvatura da confluência da Rua 12 com a Rua 11; confronta pelo lado 

direito, de quem da Rua 12 olha o imóvel, com o Lote 18  na extensão de 22,00m;  pelo lado 
esquerdo confronta com a  Viela Sanitária na extensão de 22,00m; pelo fundo, confronta com o  

Lote 01 por 2,04m  e com o Lote 02 por 8,00m  na extensão total de 10,04m,  fechando assim 
uma área de 220,88m2. Cadastro: setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD 1571016 (em área 

maior). Imóvel matriculado sob nº 96.184 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme 

Av.02/96.184 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, 
no setor 51, quadra 0157, lote 0205, CPD 1579189. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 

trata-se de terreno urbanizado. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da 
Prefeitura Municipal local, em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Antonio Francisco 

Trevisan. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.184, o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES 
CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando 

proibida a utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, 

ferro-velho, resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme 
R.03/96.184 consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 3) Conforme 

Av.04/96.184 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 
1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 

Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 

667,23. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 88.352,00 (oitenta e oito mil e trezentos e cinquenta e 
dois reais).  Valor mínimo: R$ 44.176,00 (quarenta e quatro mil e cento e setenta e 

seis reais).  
N) LOTE 01 - Quadra Z, formada pela Rua 20 e Viela Sanitária, com formato irregular, do 

loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, localizado na Rodovia SP - 304, 
Bairro Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de 

Piracicaba/SP, localizado no ponto de interseção da Rua 20 com a Viela Sanitária; mede 

16,37m de frente para a Rua 20, formando um ângulo interno de “90º00’00” com o lado direito, 
confronta pelo lado direito, de quem da Rua 20 olha o imóvel, com Lote 02 na extensão de 

27,92m e pelo lado esquerdo com a Viela Sanitária na extensão de 29,73m em curva de raio 
53,00m, corda 29,35m e ângulo central “32º08’39”, pelo fundo, confronta com a Viela Sanitária 

na extensão de 7,34m, formando um ângulo interno de “90º00’00” com o lado direito, fechando 



assim uma área de 290,24m2. Cadastro: setor 51, quadra 0141, lote 0370, CPD 157016 (em 

área maior). Imóvel matriculado sob o nº 96.477 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 2) Conforme 

documento juntado nos autos, sob ID n. 42a4e9c, o número atual do CPD do imóvel é 1579492.  

2) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura Municipal local, em 
17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Henrique Manoel Usberti, cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, no setor 51, quadra 0167, lote 0016, sub/lote 0000. 
ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.477, o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES 

CONVENCIONAIS constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando 
proibida a utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, 

ferro-velho, resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme 

R.02/96.477 consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 3) Conforme 
Av.03/96.477 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 

1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 
Municipal de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 

763,03. Avaliado em 14/05/2019 em R$ 116.096,00 (cento e dezesseis mil e noventa e seis 

reais). Valor mínimo: R$ 58.048,00 (cinquenta e oito mil e quarenta e oito reais).  
O) LOTE 20 – Quadra Z, formada pela Rua 20 e Viela Sanitária, com formato irregular, do 

loteamento denominado “ALTOS DE SÃO FRANCISCO”, localizado na Rodovia SP-304, Bairro 
Santa Terezinha, do Município, Comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, 

localizado no ponto de interseção da Rua 20 com a Viela Sanitária, onde mede 37,58m de frente 
para a Rua 20, formando um ângulo interno de “90º00’00” com o lado esquerdo, confronta pelo 

lado direito, de quem da Rua 20 olha para o imóvel, com a Viela Sanitária na extensão de 

42,54m em curva de raio 53,00m, corda 41,41m e ângulo central “44º00’34”, e pelo lado 
esquerdo com o Lote 19 na extensão de 7,00m, formando um ângulo interno de 90º00’00” com 

o lado esquerdo, fechando assim uma área de 505,15m2. Cadastro: setor 51, quadra 0141, 
lote 0370, CPD 1571016 (em área maior). Imóvel matriculado sob n° 96.496 do 1º RGI de 

Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de terreno urbanizado. 

2) Conforme documento juntado nos autos, sob ID n. 42a4e9c, o número atual do CPD do 
imóvel é 1579511. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal 

de Piracicaba – SP, em 17/07/2019, o imóvel está localizado na Rua Henrique Manoel 
Usberti, e está cadastrado no setor 51, quadra 0167, lote 0180 e sub/lote 0000. ÔNUS: 1) 

Conforme Av.01/96.496, o imóvel supra está sujeito às RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS 

constantes do registro do loteamento, por conta do contrato-padrão, ficando proibida a 
utilização de lotes para o recebimento e armazenamento de sucata, entulho, lixo, ferro-velho, 

resíduos domésticos e industriais e reciclagem desses materiais. 2) Conforme R.02/96.496 
consta HIPOTECA em favor do Município de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.03/96.496 consta 

INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00101295920185150012 pela 1ª Vara do Trabalho 
de Piracicaba - SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba 

– SP, em 17/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 1.253,95. Avaliado em 

14/05/2019 em R$ 202.060,00 (duzentos e dois mil e sessenta reais). Valor mínimo: R$ 
101.030,00 (cento e um mil e trinta reais). Total Avaliado em R$ 1.346.000,00 (um milhão 

e trezentos e quarenta e seis mil reais). Valor mínimo: R$ 673.000,00 (seiscentos e 

setenta e três mil reais). Depositário: Audax Empreendimentos Imobiliários Ltda.  

LOTE 02: Nº PROCESSO: 0010330-06.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: JULIANO 

TREVISAN; EXECUTADO: CENTRO EDUCACIONAL PIRACICABA LTDA – ME + 03. Uma 
gleba de terras com a área de 76,5843 has, ou seja, 31,65 alqueires, com a denominação 

especial de Sítio Santo Antônio, situado no Bairro Brejinho, distrito, município e comarca 

de Araçatuba, Estado de São Paulo, dentro das seguintes divisas, metragens e confrontações: 
“Partindo do marco nº 01, cravado na margem esquerda da estrada municipal que liga 

Araçatuba ao Bairro da Prata e na divisa com terras de Jeferson Lacal Guimarães, segue 
confrontando com Jeferson Lacal Guimarães com os seguintes rumos a distâncias: 85’06’43” ME 

e com 793,82 metros até o marco nº 02; 06º03’27“ NW e com 156,03 metros até o marco nº 

03, cravado na divisa com terras de João Trevelin; daí segue confrontando com João Trevelin 
com os seguintes rumos e distâncias: 87º05’05” NE e com 526,36 metros até o marco nº 04; 

57º36’06” NE e com a distância de 255,54 metros até o marco nº 05; 77º52’11” SE e com 
727,76 metros até o marco nº 06, cravado na divisa com terras de João Trevelin; daí, segue 



ainda confrontando com João Trevelin e em seguida com terras de Claudio Trevelin com rumo 

19º27’52” NE, com a distância de 347,87 metros até o marco nº07 cravado na divisa com terras 
de Claudio Trevelin e na margem direita do Córrego Brejinho; daí vira a direita e segue pela 

margem do córrego Brejinho, à juzante, por divisos rumos e com a distância total de 832,00 

metros (resultados em 63º00’22” SE e 828,42 metros ), até o marco nº 08, cravando da mesma 
margem do Córrego Brejinho, e na divisa com terras de Dorival A. Sabidão; daí segue 

confrontando Dorival A. Sabidão com o rumo 82º44’49” SE e com a distância de 3.171,47 
metros, até o marco 09, cravado na margem direita da estrada municipal Araçatuba – Bairro da 

Prata; daí, segue por esta margem da estrada no sentido à Araçatuba, com o rumo 12º07’36” 
NE, e com a distância de 203,87 metros até o marco nº 01, onde teve início este 

caminhamento. Incra: sob nº 007.029.003.450-7, área total 52,8; Fração min da parc.2,0; mód. 

Fiscal 30,0; n° de mód. Fiscais: 2,07.  Imóvel matriculado sob nº 44.701 do RGI de Araçatuba -
SP. ÔNUS: 1) Conforme R.08/44.701 consta HIPOTECA CEDULAR de primeiro grau e sem 

concorrência de terceiros em favor do Banco do Brasil S/A. 2) Conforme Av.11/44.701 consta 
PENHORA da parte ideal de 5,45703% no processo nº 4527-40.2011 pelo 2º Ofício Judicial da 

Comarca de Guararapes - SP. 3) Conforme Av.12/44.701 consta PENHORA da parte ideal 

3,15955% no processo nº 00055865820148260218 pelo Juizado Especial Cível da Comarca de 
Guararapes - SP. Avaliado em 20/08/2018 em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 

reais). Valor mínimo: R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais). 
Depositária: Cecilia de Gaspari Quaiotti.  

 

LOTE 03: N° PROCESSO: 0012568-27.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: ALEXANDRE 
CASTILHO + 02; EXECUTADO: AUTO POSTO BARCELONA DE PIRACICABA LTDA + 02. 

Lote 06 da quadra 38 do loteamento denominado JARDIM NOVA HORTOLÂNDIA, situado no 
distrito de Hortolândia, nesta comarca de Sumaré – SP, medindo: 5,00 metros de frente para 

a rua 25; 14,00 metros nos fundos onde confronta com o lote  07, por 16,00 metros da frente 
aos fundos do lado direito, confrontando de quem da rua olha para o imóvel com a Rua 30 e 

pelo lado esquerdo mede 26,00 metros onde confronta com o lote 05 medindo 14,14 metros no 

arco de esquina formado pelas ruas 25 e 30, com a área de 346,62 metros quadrados.  
Contribuinte: 3.319.0824.006.1. Imóvel matriculado sob n° 66.540 do RGI de Sumaré - SP. 

OBS: Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está localizado na Rua Atévio Alves Moreira, 
294, Jardim Nova Hortolândia, Hortolândia - SP. Há no imóvel uma construção, a qual 

não foi averbada na matrícula. Trata-se de um imóvel de esquina composto por uma casa 

residencial e um salão comercial. Conforme Certidão de Valor Venal obtida à Prefeitura 
Municipal de Hortolândia, a área edificada do imóvel é de 116,30m². Recentemente foi 

feita uma divisão informal do imóvel mediante a construção de um muro que o divide. Tal 
divisão não foi averbada perante a Prefeitura de Hortolândia. O imóvel está ocupado. Avaliado 

em 07/03/2019 em R$ 298.309,50 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e nove reais e 

cinquenta centavos). Valor mínimo: R$ 149.154,75 (cento e quarenta e nove mil, cento 
e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Depositário: Lázaro Ribeiro da 

Silva.  
 

LOTE 04: N° PROCESSO: 0011403-76.2015.5.15.0137 - EXEQUENTE: PAULO SERGIO 
SANTOS DA COSTA + 01; EXECUTADO: S7 SEVEN TERCERIZAÇÃO DE SERVICOS 

EIRELI + 02. Lote de terreno nº 01 (um), da Quadra nº 39 (trinta e nove), da Vila Vera Cruz, 

perímetro urbano deste Município e Comarca de Mongaguá, medindo 3,00 metros de frente 
para a Rua Bolívia, mais 14,13 metros de frente e em curva na confluência da Rua Bolívia com a 

Rua São Vicente de Paula, mais 19,50 metros de frente para a Rua São Vicente de Paula, 28,50 
metros pelo lado direito de quem da Rua Bolívia olha para o terreno, onde divide com o lote 02, 

e finalmente nos fundos, mede 12,00 metros e divide com o lote 38, ambos da mesma quadra, 

com área de 325,00m2. Imóvel matriculado sob nº 13.233 do RGI de Mongaguá - SP. OBS: 
1) Conforme Av.01/13.233, o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 
71.0039.001.00. 2) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está localizado na Rua São Vicente 
de Paula, 878/884 (lado morro), Vila Vera Cruz, em Mongaguá - SP. O imóvel é um lote 

de terreno com dois sobrados germinados de alvenaria independentes, um que recebeu 
o n° 878 e o outro n° 884. O sobrado de n° 884 possui 02 quartos, 02 banheiros, 01 sala, 01 

cozinha. Aparenta estado de conservação razoável e mau. Não foi possível obter a configuração 



interna do sobrado n° 878, mas este possui em acréscimo ao sobrado vizinho garagem coberta 

para 1 veículo e portão de alumínio. Aparenta razoável estado de conservação. Os prédios são 
servidos de rede elétrica, iluminação pública, rua não pavimentada, coleta de lixo e água. No 

cadastro municipal, ambos os sobrados constam como uma única construção, embora sejam 

independentes, totalizando a área de 229,53 m² construídos. O sobrado de nº 884 está 
ocupado, e o de nº 878 aparenta não haver moradores. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/13.233 

consta PENHORA no processo nº 0010912-74.2015.5.15.0103 pela Vara Central de Mandados 
de Araçatuba - SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Mongaguá 

– SP, em 27/06/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 50.662,88. Avaliado em 
14/02/2017 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). Depositário: Sergio Mesquita Pimenta.  

 

LOTE 05: N° PROCESSO: 0012665-95.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: ERIVAN TOMAZ 

DE SOUZA; EXECUTADO: VANEST - COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA 
- ME + 02. Terreno com frente para a Rua 14, compreendendo o lote 61, da quadra N, do 

loteamento denominado “Residencial Recanto da Água Branca”, situado no Jardim 

Califórnia, do Município, Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, de 
formato retangular, com todos os ângulos ortogonais entre si, isto é 90º00’00’’, medindo sete 

metros (7,00m) de frente para a Rua 14, com igual medida nos fundos, confrontando com o 
lote 03 (M-93.156); mede vinte e cinco metros (25,00m) de ambos os lados, de frente  aos 

fundos, confrontando do lado direito de quem da Rua 14 olha para o imóvel com o lote 60 (M-

93.156) e do lado esquerdo com o lote 62 (M-93.158), distante 207,89 metros do início da curva 
de confluência com a Rua 18, encerrando-se assim  descrição com uma área superficial de 

175,00 metros quadrados,  localizado na quadra formada pela Rua 05, Rua 14, Rua 15 e 
Rua 18. Contribuinte: distrito 01, setor 24, quadra 0056, lote 0960, sub-lote 0000 e inscrição n. 

1552041 (em maior área). Imóvel matriculado sob o nº 93.157 do 2º RGI de Piracicaba - SP. 
OBS: 1) Conforme Av.03/93.157, o imóvel encontra-se atualmente cadastrado na Prefeitura 

Municipal local no setor 24, quadra 0068, lote 0491, sub-lote 0000 e CDP nº 1562098. 2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, no imóvel está sendo edificada uma construção 
aparentemente residencial, a qual não está acabada, mas se encontra em fase 

intermediaria de desenvolvimento. Conforme informação obtida no setor de geoprocessamento 
da Prefeitura de Piracicaba, a construção abrange aproximadamente 50% do terreno. Segundo 

informação, a construção inacabada existente no imóvel está paralisada e não reside ninguém 

no local. O imóvel está localizado na Rua Odete Fessel, nº 216. ÔNUS: Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, em 27/06/2019, constam débitos 

relativos a IPTU no valor R$ 3.493,19. Avaliado em 30/01/2018 em R$ 160.000,00 (cento e 
sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Depositário: Vaninho 

Aparecido da Rocha.  

 

LOTE 06: Nº PROCESSO: 0012440-07.2016.5.15.0137 - EXEQUENTE: JOAO BATISTA 

OLIVEIRA DA CRUZ; EXECUTADO: VEMSEG SERVICOS GERAIS EIRELI – EPP + 02. A 
unidade autônoma nº 2.520 no 25º pavimento do Edifício Palácio Zarzur e Kogan, sito à 

Avenida Prestes Maia, 241. no 5º subdistrito – Santa Efigênia, em São Paulo, com a área 

privativa de construção de 37,20m2., área comum do edifício de 12,80m2., num total de 
50,00m2. de área bruta, cabendo-lhe a área ideal de terreno de 1,57m2. (0,0785%) e a cota 

de despesa geral de 0,0797% e a especifica de 0,44643%. Contribuinte: 001.047.0855-7. 
Imóvel matriculado sob nº 5.412 do 5º RGI de São Paulo - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/5.412, 

o Condomínio Edifício Palácio Zarzur & Kogan, situado à Av. Prestes Maia, 241, no 5° Subdistrito 
Santa Efigênia, passou a denominar-se “Condomínio Edifício Mirante do Vale”. 2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está ocupado por um escritório de advocacia. 

Avaliado em 30/01/2019 em R$ 73.774,00 (setenta e três mil e setecentos e setenta e quatro 
reais). Valor mínimo: R$ 36.887,00 (trinta e seis mil e oitocentos e oitenta e sete 

reais). Depositário: Silvio Santana.  
 

LOTE 07: Nº PROCESSO: 0010137-83.2017.5.15.0137 - EXEQUENTE: JOSE 

NORBERTO FELIPE; EXECUTADO: TOTI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA + 02. 
Terreno com frente para a Rua das Siriemas, compreendendo parte do lote 377, da quadra Z, 



do loteamento denominado “Parque do Chapadão”, situado no Bairro de Dois Córregos, do 

Município, Comarca e 2ª. Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/ SP, medindo dez metros de 
frente, com igual medida nos fundos; por quatorze metros, da frente aos fundos, de ambos os 

lados - 10,00 x 14,00 m2 – com área de 140,00 m2, confrontando do lado direito de quem 

da rua olha para o terreno, com o imóvel matriculado sob nº 92.143; do lado esquerdo com o 
lote 385 (M-31.934); e, nos fundos, com parte do lote 376 (M-31.925); localizado na quadra 

formada pelas Ruas das Gralhas, das Siriemas, dos Gaviões e dos Tucanos. Contribuinte: 
Distrito 01, setor 17, quadra 0330, lote 0088, sub-lote 0000, inscrição e código CPD 107.385.1 

(em maior área). Imóvel matriculado sob n° 92.144 do 2° RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) 
Conforme Av.01/92.144 consta que a Rua das Siriemas (antiga Rua L), passou a denominar-se 

Rua dos Caboclinhos. 2) Conforme Av.02/92.144 o imóvel atualmente está cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP no distrito 01, setor 17, quadra 0330, lote 0109, sub-lote 
0000 e inscrição n° 1558128. 3) Conforme Auto de Penhora e Avalição, segundo informações 

obtidas junto à Prefeitura local, não há edificações no terreno, e está situado na Rua dos 
Caboclinhos, n. 98. ÔNUS: 1) Conforme Av.07/92.144 consta ARRESTO no processo nº 

10072857620168260451 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 2) Conforme Av.08/92.144 

consta PENHORA no processo nº 1006152-96.2016.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba -
SP. 3) Conforme Av.09/92.144 consta ARRESTO no processo nº 1004592-51.2018.8.26.0451 

pela 5ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 4) Conforme Av.10/92.144 consta PENHORA no processo 
nº 1007285-76.2016.8.26.0451-3 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 5) Conforme pesquisa 

realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, em 28/06/2019, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 806,51. Avaliado em 22/10/2018 em R$ 90.000,00 (noventa mil 

reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Depositário: Ronaldo 

Coelho da Silva.  

 

LOTE 08: N° PROCESSO: 0010315-32.2017.5.15.0137 - EXEQUENTE: RAULINO 
JESUS DAMASCENO; EXECUTADO: AMARAL COELHO CONSTRUCOES EIRELI – EPP + 

01. Um terreno da Rua F, lado ímpar, em Piracicaba, compreendendo o lote nº 309 da quadra 

W, do loteamento denominado “Parque do Chapadão”, situado no bairro de Dois 
Córregos, medindo dez metros de frente, com igual medida nos fundos por vinte e cinco 

metros da frente aos fundos, de ambos os lados - 10,00 X 25,00 m, com área de 250,00 
metros quadrados, localizado na quadra formada pelas Ruas L, F, K e E, confrontando do lado 

direito com o lote nº 308, no lado esquerdo com o lote nº 310 e nos fundos com o lote nº 320, 

distante 5,00 metros do início da curvatura da Rua L. Imóvel matriculado sob nº 31.858 do 2º 
RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/31.858 o imóvel encontra-se cadastrado na 

Prefeitura Municipal local no setor 17, quadra 0327, lote 0024, sub-lote 0000 e CPD n. 1073163. 
2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações colhidas na Prefeitura 

Municipal, o imóvel corresponde à um terreno com uma construção inacabada (em 

levantamento), correspondendo ao nº 265 da Rua dos Gaviões. ÔNUS: Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, em 28/06/2019, constam débitos 

relativos à IPTU no valor de R$ 4.776,03. Avaliado em 19/11/2018 em R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Depositário: Juliano 

Coelho do Amaral.  
 

LOTE 09: N° PROCESSO: 0011683-13.2016.5.15.0137 - EXEQUENTE: ALEXSANDRO 

COELHO PINTO + 01; EXECUTADO: GOOD CONSTRUCAO CIVIL LTDA – ME + 03. 
Terreno com frente para a Rua dos João de Barro, lado Par; compreendendo parte do lote 

262, da quadra Q, do loteamento denominado “Parque do Chapadão”, situado no Bairro de 
Dois Córregos, do município, comarca e 2ª circunscrição imobiliária de Piracicaba/ SP, 

medindo seis metros de frente, com igual medida nos fundos; por vinte e sete metros, da frente 

aos fundos, de ambos os lados – 6,00 x 27,00 m - com área de 162,00 m²; confrontando do 
lado direito de quem olha da rua para o terreno, com parte do lote nº 263 (m – 74.894); do 

lado esquerdo com o imóvel matriculado sob nº 82.214; e, nos fundos, com parte do lote nº 
252 (m – 31.801); distante 29,00 metros do início da curvatura com a Rua dos Saracuras; 

localizado na quadra formada pelas Ruas dos João de Barro, dos Pavões, dos Saracuras e das 
Siriemas. Contribuinte: Distrito 01, setor 17, quadra 0321, lote 0224, sub-lote 0000 e no CPD n. 

1099693 (em maior área). Imóvel matriculado sob nº 82.215 do 2º RGI de Piracicaba - SP. 



OBS: 1) Conforme Av.04/82.215, foi construído no terreno supra um prédio residencial, que 

recebeu o nº 180 da Rua dos João de Barro, com área construída de 111,80m2. 2) 
Conforme Av.06/82.215 o imóvel acha-se cadastrado no setor 17, quadra 0321, lote 0218, sub-

lote 0000 e CPD nº 1545079. ÔNUS: 1) Conforme Av.08/82.215 consta PENHORA no processo 

nº 451.01.2010.029031-5 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 2) Conforme Av.09/82.215 
consta PENHORA no processo nº 0011962-63.2016.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho de 

Piracicaba - SP. 3) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba - 
SP, em 28/06/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 2.721,60. Avaliado em 

26/10/2018 em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 110.000,00 

(cento e dez reais). Depositária: Karla Cristina de Andrade.  

LOTE 10: N° PROCESSO: 0002349-91.2012.5.15.0137 - EXEQUENTE: ADRIANO 

CANDIDO; EXECUTADO: OGGI COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP 

+ 02. Um lote de terreno, sem benfeitorias, situado nesta cidade e comarca de Leme, SP, no 
desmembramento elaborado pela firma FERMAC - CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA, sob nº 

07, com a área de 700,00 metros quadrados, localizado com frente para a Rua Ranulpho 
Mourão, distante 85,00 metros da esquina desta com a Rua 3, medindo 14,00 metros de 

frente, igual medida de largura nos fundos, por 50,00 metros de frente aos fundos de ambos os 
lados, confrontando do lado direito com o lote nº 06, do lado esquerdo com o lote nº 08 e nos 

fundos com a área remanescente. Imóvel cadastrado na municipalidade local sob nº 

6.1778.00050.00. Imóvel matriculado sob n° 16.750 do RGI de Leme - SP.  OBS: 1) Conforme 
Av.03/16.750 consta construção de um prédio residencial, para dentro do alinhamento da 

Rua Dr. Ranulpho Mourão, lote nº 07 no desmembramento Fermac - Construtora e 
Comercial Ltda, o qual recebeu o número 598, com área de 104,30m2, cadastrado na 

municipalidade local sob n° 4.0822.0050.00. 2) Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está 

situado na Rua Dr. Ranulpho Mourão, 598, Jardim Nova Leme, Leme – SP. No espelho 
do cadastro imobiliário, também consta a área construída de 104,30m2. Porém, em imagens de 

satélite obtidas no Google Earth, e datadas do ano de 2018, percebe-se que o total da área 
construída é de aproximadamente 200,00m2. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da 

Prefeitura Municipal de Leme – SP, em 28/06/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor 
de R$ 5.165,32. Avaliado em 11/09/2018 em R$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil 

reais). Valor mínimo: R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete mil e quinhentos 

reais). Depositário: Rogerio Almeida Alencar e Thabata Roberta Torneli Alencar.  

LOTE 11: Nº PROCESSO: 0010520-27.2018.5.15.0137 - EXEQUENTE: SINDICATO 
TRAB. NAS. IND. DA CONST. E DO MOBIL PIRACICABA; EXECUTADO: MR DE 

PIRACICABA EMPREITEIRA EIRELI ME + 01. Apartamento de n° 51, localizado no 5° 
ANDAR, da TORRE A, do “CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DAS LARANJEIRAS”, 

situado na Avenida Laranjal Paulista n° 1.000, no Bairro Campestre, do Município, 

Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, com 69,31 m2 de área 
construída privativa, 65,7494 m2 de área construída comum (sendo 19,80 m2 de área 

comum de divisão não proporcional, destinada a duas vagas de garagem cobertas, e 45,9494 
m2 de área comum de divisão proporcional), totalizando 135,0594 m2 de área construída, 

com fração ideal de 1,1468% no terreno e demais coisas de uso comum, cabendo ao citado 
apartamento o direito de utilização das vagas de garagem n°.s 120/120A. Contribuinte: Setor 

25, quadra 0199, lote 0070, sub-lote 0000 e CPD n° 380374 (em maior área). Imóvel 

matriculado sob n° 113.521 do 2° RGI de Piracicaba - SP. OBS: Conforme Av.01/113.521 consta 
que o imóvel está cadastrado atualmente no setor 25, quadra 0199, lote 0070, sub-lote 0031 e 

no CDP nº 1590147. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Piracicaba – SP, em 28/06/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 1.274,35. 

Avaliado em 09/04/2019 em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais).  Valor 

mínimo: R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais). Depositário: 

Marcio Rodrigo Bucinelli.  

LOTE 12: Nº PROCESSO: CARTA PREC. 0010456-90.2013.5.15.0137 (PROCESSO 

PRINCIPAL Nº 0159400-51.2009.5.02.0035) – EXEQUENTE: JILMAR SOUZA 
RIBEIRO; EXECUTADO: THIAGO CARLOS RIBEIRO. Apartamento sob nº 52 (cinquenta 

e dois), situado no 5º pavimento ou 5º andar, do Condomínio Edifício Miami, situado 



nesta cidade de Piracicaba, a Rua Santa Cruz nº 1.213, contendo uma área privativa de 

77,4410 metros quadrados, área comum de 32,5795 metros quadrados, e área total de 
110,0205 metros quadrados, com uma participação ideal no terreno de 1,5961%, ou seja, 

20.1555 metros quadrados; confrontando de quem da Rua Santa Cruz olha para o edifício, pela 

frente com a área do recuo frontal do edifício; do lado esquerdo com as escadarias e com 
apartamentos de final “1”, do lado direito com a área de recuo da lateral direita do edifício; e 

nos fundos com o hall de circulação, com as escadarias, e com apartamento de final “4”. Sendo 
que esse apartamento terá direito à uma vaga simples de garagem, em lugar indeterminado, 

obedecendo-se a ordem de chegada. Imóvel matriculado sob nº 62.474 do 1º RGI de Piracicaba 
– SP. OBS: Conforme AV.04/62.474, o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local no 

distrito 01 - setor 03 - quadra 0020 - lote 0295 - sub-lote 0017 – CPD 0142179.4. ÔNUS: 

Conforme R.08/62.474 consta HIPOTECA em primeiro grau em favor da Caixa Econômica 
Federal – CEF. Avaliado em 11/10/2013 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor 

mínimo: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Depositário: Thiago Carlos Ribeiro.  

 
LOTE 13: N° PROCESSO: 0094900-32.2008.5.15.0137 - EXEQUENTE: UNIÃO 

FEDERAL (PGFN); EXECUTADO: JAIR MARTINE GRAZIANO + 01. Prédio sob n° 754 
da Avenida do Café, em Piracicaba, compreendendo casa de morada e respectivo 

terreno, medindo onze metros e setenta centímetros de frente, por trinta e três metros da 

frente aos fundos- 11,70 x 33,00 metros, confrontando de um lado com Antonio Martins, de 
outro lado com Durvalino Bernardini e nos fundos com Acácio de Toledo, localizado na quadra 

formada pelas Ruas Brasilio Machado, Dr. Pacheco e Chaves, e Avenida Edgard Conceição, 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba, distr. 01, setor 19, quadra 0008, lote 0043, 

sub lote 0000, CDP. 0032175-8. Imóvel matriculado sob n° 58.133 do 2° RGI de Piracicaba -SP. 

OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, no imóvel há edificado uma construção 
residencial de 178,19m2. 2) Conforme documentos juntados aos autos (fls. 253), o imóvel está 

cadastrado na Prefeitura Municipal local sob n. 01.19.0008.0043.0000, CPD 321758, com área 
de terreno de 386,10 metros quadrados. ÔNUS: 1) Conforme R.04/58.133 consta RESERVA 

DE USUFRUTO em favor de José Graziano e sua mulher Maria Apparecida Martine Graziano. 2) 
Conforme R.05/58.133 consta PENHORA da parte ideal de 50% de 33,33% da nua propriedade 

do imóvel no processo nº 128/00 pela 6ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme pesquisa 

realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 08/07/2019, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 4.237,22. Avaliado em 08/03/2016 em R$ 430.000,00 

(quatrocentos e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 358.340,50 (trezentos e cinquenta e 
oito mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos).  Depositário: Jair Martine 

Graziano.  

 
LOTE 14: Nº PROCESSO: 0011335-63.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: MARCOS 

ANTONIO PUERTA + 05; EXECUTADO: A G L INDUSTRIA DE CORREIAS LTDA + 05. 
Prédio nº 5 da Travessa Belmiro Pinazza, com entrada pelo nº 980 da Avenida Doutor 

Eulálio e respectivo terreno, situado no Bairro de Vila Rezende, do Município, Comarca e 1ª 

Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP. Inicia-se no ponto 0, situado no alinhamento 
predial da Travessa Belmiro Pinazza com o imóvel da matricula nº 37.756, deste ponto segue 

em reta, na extensão de 30,00 metros, confrontando com o imóvel da matrícula nº37.756 até 
encontrar o ponto 1, deste ponto deflete à direita e segue em reta na extensão de 8,80 metros, 

confrontando com o imóvel da matricula nº 71.398 até encontrar o ponto 2, deste ponto deflete 
à direita e segue em reta na extensão de 30,00 metros, confrontando com o imóvel da 

matrícula nº28.151 até encontrar o ponto 3, deste ponto deflete à direita e segue em reta 

acompanhando o alinhamento predial da Travessa Belmiro Pinazza, na extensão de 8,80 metros 
até encontrar o ponto 0, início da presente descrição, encerrando assim o perímetro com uma 

área de 264,00 metros quadrados, localizado à 42,05 metros do alinhamento predial da 
Avenida Doutor Eulálio, na quadra formada pelas Avenidas Doutor Eulálio, Doutor Morato, Santa 

Cecilia e Travessa Belmiro Pinazza, contendo todos os vértices ângulos internos de 90º. 

Cadastro Municipal setor 35, quadra 0025, lote 0152, sub-lotes 0001 e 0002 e CPDs nº 604963 
e 604975. Imóvel matriculado sob nº 107.773 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: Conforme 

Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 
08/07/2019, o imóvel está situado na Travessa Belmiro Pinazza, n. 24, com 40,65m2 de 



área predial no cadastro n. 604975 e 103,88m2 de área predial no cadastro n. 604963. ÔNUS: 

1) Conforme AV.02/107.773 consta PENHORA no processo nº 102171820155150137 pela 
Coordenadoria Integrada de Atividades Adm. Jud. e CM de Piracicaba- SP. 2) Conforme 

AV.04/107.773 consta PENHORA no processo nº 107897120155150137 pela Coordenadoria 

Integrada de Atividades Adm. Jud. e CM de Piracicaba - SP. Avaliado em 17/04/2016 em R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais). Valor mínimo: R$ 188.900,00 (cento e oitenta e oito mil 

e novecentos reais). Depositário: Francisco Valdir Ortiz.  
 

LOTE 15: Nº PROCESSO: 0011789-09.2015.5.15.0137 - EXEQUENTE: EDSON 
ALBERTINI; EXECUTADO: PLIMORLABOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SC 

LTDA – EPP + 02. Um imóvel medindo 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros), mais ou 

menos, de frente para a Rua Madre Cecília, nesta cidade de Piracicaba; igual medida na 
linha dos fundos, por 43,20m (quarenta e três metros e vinte centímetros) dos lados, da frente 

aos fundos, confrontando de um lado com os fundos dos prédios nºs. 415, 425 e 433 da Rua 
Floriano Peixoto, de propriedade, respectivamente de José Tadeu de Camargo, Luiz Detoni, 

Doutor Aulio Ferraz de Arruda e terreno de Antonio Ferraz de Arruda Pinto e outros; e pelos 

fundos com propriedade de José Ferraz e parte da propriedade de Antonio Ferraz de Arruda 
Pinto e outros; perfazendo mais ou menos, 423,36 metros quadrados; que dito imóvel 

situa-se a 30,00 metros da Rua Floriano Peixoto, na quadra que se completa com as Ruas 
Rosário e Riachuelo. Que sobre o imóvel existe o prédio nº 1.669, da Rua Madre Cecília (sem 

CND. do IAPAS). Imóvel matriculado sob nº 35.578 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) 
Conforme Av.01/35.578 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local no 

setor 01, quadra 0032, lote 0382, CPD 876446. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 

trata-se de um imóvel residencial n° 1.669, da Rua Madre Cecília, em Piracicaba - SP, 
com terreno de 440m² e área construída de 295,02 m², conforme CPD 876446 da Prefeitura 

Municipal local. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Piracicaba – SP, em 08/07/2019, consta débitos relativos à IPTU no valor de R$ 35.703,42. 

Avaliado em 20/09/2018 em R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: 

R$ 593.750,00 (quinhentos e noventa e três mil e setecentos e cinquenta reais). 
Depositários: Arthur Fernando Rizzi e Rodolfo Pereira Rizzi.  

 
LOTE 16: Nº PROCESSO: 0010332-68.2017.5.15.0137 - EXEQUENTE: MARIA JOSE 

OLIVEIRA DA SILVA; EXECUTADO: GERSIO JOSE ROTTA + 01. Um lote de terreno, 

localizado nesta cidade, distrito, município e Comarca de São Pedro, designado sob n° 16 
(dezesseis) da quadra 31 (trinta e um) do loteamento denominado “Recanto das Águas”, 

contendo a área de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados) e mede 12,00 m (doze 
metros) de frente para a Rua “H”; fundo correspondente, onde divisa com o lote 11, por, 25,00 

m (vinte e cinco metros) da frente ao fundo em cada face lateral, divisando pelo lado direito de 
quem de frente olha para o imóvel com os lotes 15 (quinze) e 14 (quatorze) e pelo lado 

esquerdo com o lote 17 (dezessete). Imóvel matriculado sob n° 5.720 do RGI de São Pedro - 

SP. OBS: 1) Conforme Av.02/5.720 consta a construção de um prédio residencial, com frente 
para a Rua José Aguilante Rossi, tendo recebido o nº 41 (quarenta e um). 2) Conforme 

Av.07/5.720 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 771/C. 3) Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está atualmente cadastrado na Prefeitura Municipal de 

São Pedro – SP sob nº 15561-3 e CPD: 771/C. O número correto do imóvel é 42 (quarenta 

e dois). No local, há uma construção residencial, do tipo edícula, a qual, segundo a Prefeitura 
Municipal local, possui 50,40m2 de área construída. Avaliado em 18/12/2018 em R$ 

220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e 

cinco mil reais). Depositário: Gersio Jose Rotta.  

LOTE 17: Nº PROCESSO: 0106500-16.2009.5.15.0137 - EXEQUENTE: CRISTIANE 

MARIA DA SILVA MARQUES; EXECUTADO: HOTEL FAZENDA SAO PEDRO LTDA - ME + 
02. Uma chácara, sem benfeitorias, localizada na zona Rural, deste Município e comarca de São 

Pedro, designada sob n° “15” (quinze) da quadra “C”, do loteamento denominado 

Glebas Nova Aurora, a qual contem a área de 5.400,00 m2 (cinco mil e quatrocentos 
metros quadrados), e que mede 40,00 mts. de frente para à Estrada 01, 40.00 mts. de 

largura no fundo, divisa com a propriedade da Imobiliária São Pedro; 120,00 mts. da frente ao 
fundo pelo lado direito de quem de frente olha para o imóvel, divisa com a chácara nº 16, e 



150,00mts. da frente ao fundo pelo lado esquerdo divisa com a chácara nº 14, confinando ainda 

na parte dos fundos com o Ribeirão ou córrego Chico Cezar. Imóvel matriculado sob n° 11.547 
do RGI de São Pedro - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/11.547 o imóvel encontra-se cadastrado na 

Prefeitura Municipal local sob nº 119/G. 2) Conforme Av.06/11.547 o imóvel está classificado 

como Zona Z-10 - Zona Urbana Fora da Sede do Município. 3) Conforme Av.07/11.547 a Estrada 
01 do loteamento denominado Glebas Nova Aurora passou a denominar-se Estrada João 

Maria Bontorim. 4) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, trata-se de um terreno sem 
benfeitorias. Visualizando o imóvel pelo lado externo (sem ingressá-lo), verifica-se a existência 

de um acentuado declive, no sentido da frente aos fundos do imóvel. Avaliado em 10/10/2017 
em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 37.500,00 (trinta e sete 

mil e quinhentos reais). Depositário: Beatriz Cristina de Oliveira Malaguetta (ESPÓLIO).  

LOTE 18: Nº PROCESSO: 0001859-40.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: WESLEY 

SEREZUELLO; EXECUTADO: MULTI VISTORIAS LTDA - ME + 02. Um terreno com frente 
para a Rua Quatro, em Piracicaba, compreendendo com o lote nº 40, da quadra D, do 

loteamento denominado “Jardim Santa Ignes”, situado no Bairro de Dois Córregos, 
medindo onze metros e cinquenta centímetros (11,50 m) de frente, com igual medida nos 

fundos, por vinte e cinco metros de ambos os lados da frente aos fundos – 11,50 m. x 25,00 m 
– com uma área 287,50 metros quadrados, confrontando na lateral direita de quem da rua 

olha para o imóvel com o lote 42, do lado esquerdo com os lotes 36 e 37, e nos fundos com o 

lote 41, localizado na quadra formada pelas Ruas 1,4,5, propriedade de João Inforçato. Imóvel 
matriculado sob o n° 42.311 do 2º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.04/42.311 o 

imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba no distr. 01 - Setor 53, quadra 
0008, lote 0032 - sub-lote 0000, CDP 0122838.9. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, 

sobre o terreno foram edificadas duas residências simples, uma com aproximadamente 

90m², que recebeu o n° 330, e a outra do tipo edícula, que recebeu o n° 326, ambas com 
frente para a Rua Quatro, atual Rua dos Ipês. ÔNUS: Conforme R.06/42.311 consta 

USUFRUTO em favor de Antonio Osmar Penteado. Avaliado em 18/12/2015 em R$ 220.000,00 
(duzentos e vinte mil reais).  Valor mínimo: R$ 192.500,00 (cento e noventa e dois mil e 

quinhentos reais). Depositário: Danilo Fernando Penteado.  

LOTE 19: N° PROCESSO: 0011055-29.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUCIANO 
APARECIDO FAGUNDES DOS SANTOS +03; EXECUTADO: CONSTRUTORA, 

PAVIMENTADORA E COMERCIO ENCCO LTDA– EPP +02. Lote de terreno nº 15 da quadra 

A, quarteirão 447, do loteamento Jardim Sumarezinho, situado no distrito de Hortolândia, 
nesta Comarca de Sumaré – SP, medindo 1,70 ms de frente para a Rua F; mede 14,14 ms 

no arco da esquina; por 10,70 ms nos fundos, onde confronta com o lote 30; por 16 ms pelo 
lado direito, de quem da rua olha o terreno com o rua B; mede 25 ms pelo lado esquerdo com o 

lote 14, com a área de 250 ms2 localizado pelo lado direito de quem em trânsito pela rua F, 

vai em direção à rua A, na quadra completada pelas ruas F, A, G e B; lançado nesta 
municipalidade sob nº 3.086.0447.15. Imóvel matriculado sob o nº 12.814 do RGI de Sumaré – 

SP. OBS: 1) Conforme Av.05/12.814 o código contribuinte do imóvel foi alterado para o nº 
03.21.029.0152.001.2) Conforme Auto de Avaliação, há benfeitorias não averbadas: conforme 

Certidão de Valor Venal obtida perante a Secretaria de Finanças da Prefeitura de Hortolândia, 
consta que foi edificada uma construção que totaliza 111,05 metros quadrados. O estado 

geral de conservação é ruim, o imóvel encontra-se em mau estado, com endereço atual na Rua 

Maria Rodrigues Ferreira, nº 390, Jardim Sumarezinho, Hortolândia – SP. ÔNUS: 1) 
Conforme R.04/12.814 consta PENHORA no processo nº 4685/98 pelo Serviço Anexo das 

Fazendas da Comarca de Sumaré-SP. 2) Conforme Av.06/12.814 consta PENHORA no processo 
nº 7.806/05 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Sumaré-SP. 3) Conforme 

Av.07/12.814 consta PENHORA no processo nº 8.768/02 pelo Serviço Anexo das Fazendas da 

Comarca de Sumaré-SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Piracicaba – SP, em 24/10/2018, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 22.188,19. 

Avaliado em 08/02/2017 em R$ 177.195,82 (cento e setenta e sete mil, cento e noventa e cinco 
reais e oitenta e dois centavos). Valor mínimo: R$ 88.597,91 (oitenta e oito mil, 

quinhentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos). Depositário: Eliana 
Teixeira.  
 



LOTE 20: Nº PROCESSO: 0213300-10.2005.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO 

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

de Itanhaém, medindo 15,40 ms de frente para a Rua Quatro, do lado direito mede 24,00ms, 

da frente aos fundos, confinando com a rua 06; do lado esquerdo mede 30,00 ms. da frente aos 
fundos, confinando com o lote 02 e 12,00ms nos fundos onde confina com a propriedade da Cia 

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

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

a Rua 6, onde recebeu o nº 255. 2) Conforme Av.04/35.037 consta que a rua 4, para a qual faz 

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

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

terreno onde há uma casa térrea de alvenaria (área construída total de 212,96 ms2), 

coberta com telhado de barro, composta por 02 quartos, 02 suítes, sala 2 ambientes, cozinha e 
banheiro e nos fundos, há uma edícula, de 02 pavimentos de alvenaria, coberta com telhado de 

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

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

do Banco do Estado de São Paulo S/A. 2) Conforme R.07/35.037 consta PENHORA no processo 

3123/2001 pela 2ª Vara e Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Itanhaém-SP. 
3)Conforme Av.08/35.037 consta PENHORA no processo nº 122/96 - atual 1996.005500 - 4 pela 

1ª Vara Cível e Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Piracicaba – SP. 4) Conforme 
Av.09/35.037 consta PENHORA no processo 20/97 - atual 1997.000301-9 pela 5ª Vara Cível do 

Serviço Anexo das Fazendas da Comarca Piracicaba – SP. 5) Conforme Av.10/35.037 consta 

PENHORA no processo 117/03 - atual 2003.001654-4 pela  2ª Vara Cível e do Serviço Anexo das 
Fazendas da Comarca Piracicaba – SP. 6) Conforme Av.11/35.037 consta PENHORA processo 

266.01.2010.004596-6 pelo Serviço Anexo das Fazendas da Comarca de Itanhaém-SP. 7) 
Conforme Av.12/35.037 consta PENHORA no processo 266.01.2010.004592-5 pelo Serviço 

Anexo das Fazendas da Comarca de Itanhaém-SP. Avaliado em 10/05/2016 em R$ 340.000,00 

(trezentos e quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 170.000,00 (cento e setenta mil 
reais). Depositários: José Benedicto Longo e Maria Aparecida Mendes Pereira Longo.  

 
LOTE 21: Nº PROCESSO: 0012593-74.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO 

FEDERAL (PGFN); EXECUTADO: MARTINS FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA – EPP + 02. UM LOTE DE TERRENO localizado na zona rural deste 

município e comarca de São Pedro, designado sob nº 17 (DEZESSETE) da subdivisão da 

chácara 03 (três) da quadra “0” do loteamento denominado “CONDOMÍNIO SERRA VERDE”, 
o qual contém a área superficial de 1.008,00 m² (um mil e oito metros quadrados), e 

as medidas de 19,20 mts de frente para a AVENIDA DS CORRUIRAS; igual medida de 
largura nos fundos, onde divisa com o lote designado sob nº 18; por 56,80 metros da frente aos 

fundos, em cada face lateral, divisando pelo lado direito de quem de frente olha para o imóvel 

com o lote designado sob nº 19 e pelo lado esquerdo com o lote designado sob nº 15; lote esse 
sem benfeitorias, situado na quadra completada pelas Alameda das Andorinhas, Avenida dos 

Tico-Ticos e Avenida Pica-Paus, localizada a direita, esquerda e fundos, respectivamente de 
quem de frente olha para o imóvel. Imóvel matriculado sob o nº 20.469 do RGI de São Pedro – 

SP. OBS: 1) Conforme Av.04/20.469 o imóvel supra está classificado como Zona Z -10 - Zona 
Urbana Fora da Sede do Município. 2) Conforme Av.05/20.469 o imóvel atualmente encontra-se 

cadastrado junto à Prefeitura Municipal de São Pedro sob nº 876/N. 3) Conforme Auto de 

Avaliação, há benfeitorias não averbadas, consistentes em uma casa de bom padrão, 
avarandada, em regular estado de conservação, a qual, segundo cadastro da Prefeitura 

Municipal de São Pedro/SP, possui área edificada de 56,00 m2 (cinquenta e seis metros 
quadrados). Cadastro municipal de contribuinte atual: 17481-7 (CPD 876/N), situado na 

Avenida das Corruíras n°44 (lote 0017, quadra O), do Loteamento denominado Serra 



Verde, São Pedro - SP. ÔNUS: 1) Conforme R.08/20.469 consta RESERVA DE USUFRUTO em 

favor de Madalena Martins da Silva. (Conforme Informações do Oficial de Justiça, sob o ID nº 
f6253b4, a usufrutuária faleceu). 2) Conforme Av.09/20.469 consta PENHORA de parte ideal no 

processo nº 0010913-55.2014.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, Jud. 

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

Piracicaba –SP. Avaliado em 15/06/2018 em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). 
Valor mínimo: R$ 220.008,00 (duzentos e vinte mil e oito reais). Depositário: Michael 

Gomes Martins.   
 

LOTE 22: N° PROCESSO: 0001042-73.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: DAVI 

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

denominação de Sitio Santo Eduardo, designado como I-A, com a seguinte descrição: - inicia-se 
no ponto 21, situado na confluência da propriedade de Alcides Milani, André Lucio Milani e 

Andréia Milani com a Rodovia SP 127 - Cornélio Pires, que com esta segue em linha reta rumo 

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

com a Rodovia SP - 127 – Cornélio Pires; deflete à direita e segue em reta rumo 67°44’35’’NW, 
na distância de 125,06 metros, até o ponto E, confrontando com a Gleba I-B, deflete à direita e 

segue em reta rumo 23°56’02’’NE, na distância de 198,05 metros, até o ponto 20-A, 
confrontando com a Gleba I-C; deflete à direita e segue em linha reta rumo 66°51’32’’SE, na 

distância de 130,00 metros, até o ponto 21, confrontando com a propriedade de Alcides Milani, 

André Lucio Milani e Andréia Milani, início do perímetro, encerrando uma área  de 25.086,68 
metros quadrados. Imóvel matriculado sob n° 33.682 do RGI de Tietê - SP.  OBS: 1) 

Conforme AV.02/33.682 o imóvel supra encontra-se cadastrado no INCRA sob nº 
950.084.502.286-6, com a denominação de SÍTIO BOM RETIRO, localizado no BAIRRO 

BOM RETIRO, em Tietê – SP, módulo fiscal 26,0 há, n. módulos fiscais 0,0961, com fração 

mínima de parcelamento 2,0 há, classificada como MINIFUNDIO, com área total de 2,5000 há. 
2)Conforme Auto de Avaliação, no terreno foram edificados: casa e salão com aproximadamente 

400m² e 530 m², respectivamente e piscina. ÔNUS: Conforme AV.04/ 33.682 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS sob n° 00105821220145150039 pela Vara do Trabalho de 

Capivari – SP. Avaliado em 20/02/2017 em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Valor 

mínimo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Depositários: Valdete Batista Martin Scareli 
e Umberto Scareli.  

 
LOTE 23: N° PROCESSO: 0001112-22.2012.5.15.0137 - EXEQUENTE: MARIA JEANE 

EMILIANO DE SOUZA + 02; EXECUTADO: CAMPOS & LEVIN ROTISSERIE LTDA + 06. 
A) Prédio sob nº H.C. 2, com entrada pelo nº 2.788 da Rua Brasilio Machado, em 

Piracicaba, compreendendo o prédio residencial e respectivo terreno, medindo de um lado 

dez metros (10,00m) com o prédio nº 2.790, da Rua Brasilio Machado, de Alberto Pagotto e 
outros, do lado oposto e na mesma extensão, com terreno de João Sanches e outros, de outro 

lado, mede onze metros e dezessete centímetros (11,17m) com sucessores de Jane Conceição 
Pacheco e Chaves, e finalmente do lado oposto a este, e na mesma extensão de onze metros e 

dezessete centímetros (11,17m) com a paróquia de São José. Imóvel matriculado sob nº 7.707 

do 2º RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme R.03/7.707 consta que o imóvel está 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP no distrito 01, setor 19, quadra 0026, lote 

0131, sub lote 0000, inscrição 000000, código CPD 33365-7. 2) Conforme Av.04/7.707 consta 
que o prédio nº HC.02 com entrada pelo nº 2.788 da Rua Brasilio Machado, foi renumerado e 

atualmente possui o nº 2.788 da referida Via Pública, sendo que o nº HC. 02 foi cancelado. 
3) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo cadastros da Prefeitura possui 132,26m de 

terreno e 75,63 m de construção, localizado no Bairro Paulista. ÔNUS: 1) Conforme 

Av.05/7.707 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00308009819985150111 
pela Vara do Trabalho de Tietê - SP. 2) Conforme Av.15/7.707 consta INDISPONIBILIDADE DE 

BENS no processo nº 00308009819985150111 pela Vara do Trabalho de Tietê - SP. 3) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 10/07/2019, 

constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 199,13. Avaliado em 02/04/2018 em R$ 



170.000,00 (cento e setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 165.750,00 (cento e sessenta e 

cinco mil e setecentos e cinquenta reais).  
B) Um prédio residencial, sob n. 242, da Rua Haldumont Campos Ferraz, com a área 

construída de 99,40 metros quadrados, situado nesta cidade de Piracicaba, o qual mede: 9,50 

metros de frente para a Rua Haldumont Campos Ferraz; igual medida na linha dos fundos, onde 
confronta com a parte do lote 02; por 15,00 metros de ambos os lados da frente aos fundos, 

confrontando de um lado com prédio 234 da mesma rua e de outro com o lote n.  33, 
perfazendo 142,50 metros quadrados. Imóvel matriculado sob nº 26.730 do 1º RGI de 

Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/26.730 consta que o imóvel está cadastrado na 
Prefeitura Municipal local no setor 01, distrito 01, quadra 0063, lote 0076 CPD 0001116.2. 2) 

Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está localizado no bairro Castelinho, 

Piracicaba, com 101,30m de construção, conforme cadastro da Prefeitura local. Avaliado em 
02/04/2018 em R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

252.850,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta reais). 
Depositária: Maria Antônia Silveira Campos.  

 

LOTE 24: N° PROCESSO: 0075900-80.2007.5.15.0137 – EXEQUENTE: FELIPE ROSA 
HAUPT + 02; EXECUTADO: RTS BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME + 06. 

Um terreno da Rua 8, em Piracicaba, compreendendo o lote nº 1, da quadra B, do loteamento 
denominado Chácaras Águas Branca, situado no bairro da Água Branca, que assim se 

descreve: mede vinte e três metros (23,00 m) em linha reta de frente, mede sessenta metros e 
trinta centímetros (67,30 m) do lado esquerdo onde confronta com o lote nº 2, mede cinquenta 

e quatro metros e sessenta centímetros (54,60 m) nos fundos onde confronta com o lote nº 3, 

mede quarenta e dois metros (42,00 m) do lado direito em linha reta onde confronta com 
propriedade de Catarino Tolotti e Irmãos e mais três metros e cinquenta centímetros (3,50 m) 

em linha quebrada confrontando com propriedade de Catarino Tolotti e Irmãos, com a área de 
2.060,00 m², localizado na quadra formada pelas ruas 8, 3, Estrada Municipal e com 

propriedade de Catarino Tolotti e Irmãos. Imóvel matriculado sob o n° 30.214 do 2° RGI de 

Piracicaba - SP. 1) Conforme R.03/30.214 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local 
como lote 0069, quadra 0043, setor 23, inscrição 00000. 2) Conforme Av.05/30.214 consta que 

as antigas Ruas 8 e 3, atualmente denominam-se Rua Luiz Gonzaga de Silveira e Honório 
José Libório. 3) Conforme Termo de Penhora e Avaliação, consta benfeitorias no terreno supra 

não averbada na matrícula, constante de um prédio residencial com área construída 

aproximadamente de 370,00m². 4) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da 
Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 10/07/2019, o imóvel está cadastrado atualmente 

na Prefeitura Municipal local no setor 23, quadra 0043, lote 0069, sub/lote 0000 e CPD 938841, 
com 120,00m2 de área predial e 412,83m2 de área construída fotointerpretada. ÔNUS: 1) 

Conforme R.04/30.214 consta RESERVA DE USUFRUTO em favor de Orzem Porta Filho e sua 
mulher Aparecida de Fatima Contim Porta. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 

Municipal de Piracicaba – SP, em 10/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 

36.382,66. Avaliado em 22/01/2013 em R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais). Valor 
mínimo: R$ 290.500,00 (duzentos e noventa mil e quinhentos reais). Depositária: 

Valeria Porta Rowen.  
 

LOTE 25: Nº PROCESSO: 0010090-80.2015.5.15.0137; EXEQUENTE: RICARDO 

FERNANDO LICERRE; EXECUTADO: MONTMAX - MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI - 
EPP + 02. Prédio sob nº 10, da Rua 12, em Piracicaba, compreendendo prédio 

residencial e respectivo terreno, que é constituído pelo lote nº 01, da quadra 12, do Parque 
Residencial Taquaral - 2ª Fase, que assim se descreve: mede quatorze metros e quatorze 

centímetros (14,14ms) de frente em curva; mede nove metros e vinte centímetros(9,20ms) nos 
fundos e confronta com o lote nº 12; mede quinze metros e três centímetros (15,03ms) do lado 

direito de quem da rua olha para o imóvel e confronta com a Rua 23; mede vinte e três metros 

e noventa e sete centímetros (23,97ms) do lado esquerdo e confronta com o lote nº 02, com a 
área de 203,14 metros quadrados. Imóvel matriculado sob o n. 26.334 do 2º RGI de 

Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.14/26.334 consta que o imóvel está cadastrado na 
Prefeitura Municipal local no distrito 01, setor 17, quadra 0257, lote 0009, sub-lote 0001 e CPD 

n. 884923. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo informações da Prefeitura local o 



imóvel possui área construída de 115,82m², acrescido de 44,96 m², perfazendo total de 

160,78m² com frente para a Rua Antonio Sorde, n° 10, bairro Cecap. O imóvel encontra-
se em bom estado de conservação. Trata-se de um imóvel de esquina com a Rua Fernando 

Monteiro. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – 

SP, em 11/07/2019, consta débitos relativos à IPTU no valor de R$ 154,69. Avaliado em 
05/04/2016 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Depositário: Antônio Jose 
Ginevro.  

 
LOTE 26: Nº PROCESSO: 0011018-02.2013.5.15.0137 - EXEQUENTE: AGOSTINHO 

FERNANDES LOPES; EXECUTADO: MECANICA MERCEDIESEL SC LTDA – ME + 01. Um 

terreno da Rua Carijó, em Piracicaba, compreendendo o lote nº 126, situado no Bairro 
Paulicéia, medindo oito metros de frente, igual medida nos fundos, por vinte metros de frente 

aos fundos, de ambos os lados - 8,00 x 20,00 m com a área de 160,00 metros quadrados, 
confrontando de um lado com o lote nº 127, de outro lado com o lote nº 125 e nos fundos com 

o lote nº 124, todos de quem direito, distante 8,00 metros de uma Rua Particular, localizado na 

quadra formada pelas ruas Prof. Pedro Zalunardo Zanin, Paiaguás, André Kerches e Carijó. 
Imóvel matriculado sob o nº 13.287 do 2º RGI de Piracicaba - SP.  OBS: Conforme Auto de 

Penhora e Avaliação, no terreno supra há um imóvel residencial, nº 236, da Rua dos 
Carijós, com a área total de 160m2 e área construída de 115m2, conforme CPD 352512 da 

Prefeitura Municipal de Piracicaba. ÔNUS: 1) Conforme R.03/13.287 consta USUFRUTO em favor 
Benedicto Theodoro (conforme manifestação juntada aos autos sob ID n. 3ef4d5d e documento 

ID n. d1c8070, o usufrutuário faleceu em 06/07/1988). 2) Conforme pesquisa realizada no site 

da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 11/07/2019, constam débitos relativos à IPTU no 
valor de R$ 1.986,35. Avaliado em 27/09/2018 em R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). 

Valor mínimo: R$ 212.146,00 (duzentos e doze mil e cento e quarenta e seis reais). 
Depositário: Wilson Antonio Teodoro.  

 

LOTE 27: Nº PROCESSO: Carta Prec. 0010731-39.2013.5.15.0137 (Processo Principal 
n. 0124500-25.1998.5.02.0036) - EXEQUENTE: MARIA LAURIZETE SIQUEIRA DIAS; 

EXECUTADO: MARIA VALERIA SCHMIDT.  Parte ideal de 50% de uma GLEBA DE 
TERRAS, localizada neste município de São Pedro, designada sob n° 6 (seis), no 

loteamento denominado Chácaras Camargo, com a área de 5.000,00 m2 (cinco mil metros 

quadrados), e que possui as seguintes medidas e confrontações; mede 50,00 m (cinquenta 
metros) de frente para um caminho, fundos correspondentes, onde divisa com Pedro Golineli e 

outros ou sucessores; por 100,00 m (cem metros) da frente ao fundo em cada lado, confinando 
por essas faces com as glebas 05 (cinco) e 07 (sete). Imóvel matriculado sob o nº 26.074 do 

RGI de São Pedro - SP. OBS: 1) Conforme Av.01/26.074 o imóvel encontra-se cadastrado junto 
a Prefeitura Municipal de São Pedro sob o nº 574/E. 2) Conforme Av.02/26.074 consta que o 

caminho mencionado na matrícula supra, atualmente denomina-se Rua 02 (dois). 3) Conforme 

Av.03/26.074 consta que a antiga Rua 02 (dois) atualmente denomina-se Rua Lira Azul. 4) 
Conforme decisão juntada aos autos, sob ID n. 886234, foi declarado ineficaz o registro de 

compra e venda do imóvel (R.09/26.074), porque realizado em fraude à execução. Avaliado em 
13/01/2014 em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 27.500,00 

(vinte e sete mil e quinhentos reais). Depositário: Maria Valéria Schmidt.  

 
LOTE 28: Nº PROCESSO: CARTA PREC. 0012445-29.2016.5.15.0137 (Processo 

Principal n. 1000972-35.2015.5.02.0231. – EXEQUENTE: JOAO CORREIA DOS 
SANTOS; EXECUTADO: ANA CAROLINA ROSA DOS SANTOS EMILIANO – ME. Parte 

ideal correspondente à 50% do lote 18 da Quadra 12, sito na Rua 5 (atual Rua Flávio 
Marcellino Perina), no Loteamento Villa D’Áquila, no bairro Santa Rosa, na cidade de 

Piracicaba - SP, com a área de320.45m2. OBS: Entre os pontos 6 e 1, na divisa com o lote 

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

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

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



Marcellino Perina, número 127, bairro Santa Rosa, Piracicaba – SP. ÔNUS: 1) Conforme 

AV.01/91.924 o imóvel está sujeito às restrições convencionais. 2) Conforme R.02/91.924 
consta SERVIDÃO DE PASSAGEM em favor do Município de Piracicaba – SP, objetivando a futura 

implantação de tubulações de águas pluviais e esgoto (“faixa non aedificandi”), perfazendo uma 

área total de 37,50m2. 3) Conforme Av.06/91.924, consta AÇÃO DE EXECUÇÃO sob nº 100647-
59.2014.8.26.0451 da 3ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme pesquisa realizada no site 

da Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, em 11/07/2019, constam débitos relativos a IPTU no 
valor de R$ 2.367,84. Avaliado em 19/01/2017 em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 

Valor mínimo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
 

LOTE 29: Nº PROCESSO: 0252200-62.2005.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO 

FEDERAL (PGFN); EXECUTADO: CONSTRUMAXIMA CONSTRUCOES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA + 03. Fração ideal de 50% do apartamento sob nº 42, do 

Edifício Simone, situado à Rua Conde Barbielini nº 259, antiga Rua Ibiapina, no 2º 
Subdistrito Vila Prudente, em São Paulo – SP, localizado no 3º andar ou 4º pavimento, com 

direito a uma vaga para carro de passeio na garagem coletiva no subsolo, contendo uma área 

útil de 74,12 m², área comum de 27,08 m², totalizando uma área de 101,22 m², 
correspondendo-lhe no terreno todo, que tem uma área de 545,90 m², a fração ideal de 

34,11875 m². Contribuinte: 052.218.0065.9. Imóvel matriculado sob n 28.466 do 6º RGI de São 
Paulo– SP.OBS: 1) Conforme Av.02/28.466 o imóvel se encontra atualmente cadastrado sob nº 

100.076.0065-7 na Prefeitura Municipal local. 2) Conforme Av. 07/28.466 o terreno onde está 
construído o Edifício Simone, mede 26,50 m de frente, por 26,60 m da frente aos fundos, de 

ambos os lados, tendo nos fundos a mesma largura da frente, ou seja, 26,50 m. 3) Conforme 

Av.09/28.466, verifica-se que a Rua Conde Barbielini denomina-se atualmente Rua Ettore 
Ximenes.  ÔNUS: 1) Conforme R.06/28.466 consta ARROLAMENTO DE BENS pela Delegacia da 

Receita Federal em Sorocaba-SP. 2) Conforme Av.08/28.466 consta PENHORA de parte ideal de 
50% no processo n°169/94 pela 79ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP. 3) Conforme 

Av.10/28.466 consta PENHORA no processo n°634/2000 pela 31ª Vara do Trabalho de São 

Paulo – SP. Avaliado em 28/08/2013 em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Depositário: José Carlos Ventri.  

 
LOTE 30: Nº PROCESSO: 0010302-04.2015.5.15.0137 - EXEQUENTE: JOSE CARLOS 

BARBOSA DE LIRA; EXECUTADO: SLR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA + 01.  Trinta 

e três sofás, de três lugares, modelo Master Bulgari, produtos novos, de fabricação da própria 
reclamada, com assento retrátil e encosto reclinável, em tecido suede animale, de cores 

variadas. Avaliado em R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) cada. Total avaliado em 
27/03/2019 em R$ 92.400,00 (noventa e dois mil e quatrocentos reais). Valor mínimo: R$ 

46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais). Depositário: Abrahão Zacarias 
Monfrinato, Rua Francisco Luiz Rasera, 299, Piracicaba - SP.  

 

LOTE 31: Nº PROCESSO: 0012648-88.2016.5.15.0137 - EXEQUENTE: PAULO 
ROBERTO FRANCA; EXECUTADO: THOR – CONSTRUCOES E PARTICIPAÇÕES EIRELI - 

EPP. Um containner verde, medindo cerca de 600 m de comprimento por cerca de 2,50 m de 
altura, com duas janelas. Containner com estrutura em aço e partes em fibra de propileno, em 

bom estado de conservação. Avaliado em 12/06/2019 em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos 

reais). Valor mínimo: R$ 3.250,00 (três mil e duzentos e cinquenta reais). Depositário: 

Onei Torquato Ferreira, Rua Lázaro Gomes da Cruz, nº 1000, Nova da Colina, Piracicaba - SP.  

LOTE 32: N° PROCESSO: 0010400-23.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: YURI SAGULA; 

EXECUTADO: STAR PARKING LTDA - ME + 02. Apartamento 51 (cinquenta e um), 
localizado no 5º (quinto) andar ou 7º (sétimo) pavimento do Condomínio Edifício Faride 

Maluf Alves, situado na Rua Coronel Barbosa, nº 333, nesta cidade e comarca de 
Piracicaba, com 199,22m2, de área total, sendo 115,60m2 de área privativa e 83,62m2 

de área comum, onde se acham implícitas 2 (duas) vagas de garagem em local indeterminado; 

corresponde-lhe a fração ideal no terreno e nas coisas de uso comum de 2,2925%, equivalente 
a 36,68m2. Cadastro: 01.09.0015.0199.0017- CPD: 1463918. Imóvel matriculado sob nº 69.834 

do 1° RGI de Piracicaba - SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/69.834 o imóvel ficou gravado com a 
CLÁUSULA RESTRITIVA DE IMPENHORABILIDADE. 2) Conforme Av.03/69.834 consta AÇÃO DE 



EXECUÇÃO sob nº 1007803-37.2014.8.26.0451 pela 3ª Vara Cível de Piracicaba - SP.  Avaliado 

em 21/09/2018 em R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 

225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais). Depositária: Thais Alves Junqueira.  

LOTE 33: Nº PROCESSO: 0010265-06.2017.5.15.0137 - EXEQUENTE: RUBENILSA 

MARIA DE LIMA; EXECUTADO: PEREIRA DA SILVA IMPERADOR GRILL LTDA - ME + 
02. Apartamento n. 14, no 1° pavimento, Bloco A, localizado no Condomínio Residencial 

Villaggio Di Toscana, situado no município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de 

Piracicaba/SP, no loteamento Chácara Genebra, com frente para a Avenida dos Marins 
nº 1.805, com área real privativa de 54,4000m², área comum de 51,15274 m², área 

total de 105,55274m², com direito a 1 (uma) vaga de garagem indeterminada, com fração 
ideal de 1,04167%, cujo empreendimento foi levado a efeito em terreno com área total de 

4.783,30 m2. Cadastro Municipal: setor 28, quadra 0020, lote 1215, CPD 1564169 (em área 

maior). Imóvel matriculado sob nº 96.927 do 1º RGI de Piracicaba - SP. OBS: Conforme 
Av.02/96.927 o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local no setor 28, quadra 0020, 

lote 1215, sub-lote 0008, CPD 1578069. ÔNUS: 1) Conforme Av.01/96.927 foi transmitida à 
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA (Resolúvel) do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal - CEF. 

(Conforme documento juntado aos autos, da instituição financeira, sob ID. n. 62a2ee7, o saldo 

devedor é de R$ 59.553,75, atualizados até 19/06/2019. 2) Conforme Av.03/96.927 consta 
PENHORA no processo 1018513-48.2016.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) 

Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, em 12/07/2019, 

constam débitos relativos de IPTU no valor de R$ 2.326,38. Avaliado em 12/12/2018 em R$ 
185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 92.500,00 (noventa e 

dois mil e quinhentos reais). Depositário: Adriano Pereira da Silva.  

LOTE 34: N° PROCESSO: 0011208-62.2013.5.15.0137 - EXEQUENTE: SILVANIO 
RODRIGUES DIAS; EXECUTADO: DACALA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA- ME + 11. 

Uma casa e seu respectivo terreno situado à Rua Ararangaba, na Vila Suarão, município de 
Itanhaém, medindo o terreno que constitui parte do lote 4 da quadra 5,10,00ms de frente 

para a referida Rua Ararangaba, por 25,00ms da frente aos fundos, de ambos os lados, 

encerrando a área de 250,00m², confinando de um lado com Yolanda Faria, de outro lado 
com o lote 5, e, nos fundos com o lote 3. Cadastrado na Prefeitura sob n° 004.005.0000. Imóvel 

matriculado sob n° 67.265 do RGI de Itanhaém - SP.OBS: 1) Conforme Av.03/67.265 consta 
que o imóvel recebeu o nº 71, da Rua Ararangaba, para a qual faz frente.  2) Conforme Auto 

de Avaliação consta que o imóvel está localizado na Rua Ararangaba, lote 05, quadra 05, Suarão 
(lado praia), em Itanhaém. Entrada é pela Rua Ararangaba, n° 51. O imóvel é um lote de 

terreno que compreende metade de um salão grande de alvenaria coberto com 

telhado de barro e um pequeno quintal na frente. Está uma área comum de 
aproximadamente 5.000m2s. A entrada pela rua Ararangaba (n. 51) é pavimentada e servida 

por rede elétrica, água, telefone, esgoto, iluminação pública e coleta de lixo. Avaliado em 
16/08/2018 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 

125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Depositária: Helena Cristina Cavalheiro de 

Araujo.  
 

LOTE 35: N° PROCESSO: 0011320-26.2016.5.15.0137 - EXEQUENTE: NIVALDO 
FIORAVANTE; EXECUTADO: OSMAR FABIO DE OLIVEIRA - ME E OUTROS. Terreno 

com frente para a Avenida 03, compreendendo o lote 33, da quadra F, do loteamento 

denominado “Residencial Campos do Conde” situado no Bairro Taquaral, do Município, 
Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba/SP, que assim se descreve: Inicia-se no 

ponto 01, distante 5,52 metros do início da curvatura da confluência da Avenida 03 com a Rua 
01, daí segue em curva com um raio de 19,50 metros, ângulo central 16º13’48’’ e 

desenvolvimento de cinco metros e cinquenta e dois centímetros (5,52m) até o ponto 02, daí 
deflete à esquerda e segue em curva com um raio de 2.182,00 metros, ângulo central 

00º10’53’’ e desenvolvimento de seis metros e noventa centímetros (6,90 m) até o ponto 03, 

confrontando do ponto 01 ao ponto 03 com a Avenida 03; daí deflete à direita e segue no 
azimute 129º54’22’’, numa distância de quarenta metros e noventa e sete centímetros (40,97 

m) até o ponto 04, confrontando com o lote 34; daí deflete à direita e segue no azimute 
221º19’22’’, numa distância de dez metros e sessenta e oito centímetros (10,68 m) até o ponto 



 

 

 

 

 

05, confrontando com a parte do lote 32; daí deflete à direita e segue no azimute 309º47’45’’, 

numa distância de quarenta e seis metros e oitenta e três centímetros (46,83 m), até o ponto 
01, ponto inicial desta descrição, confrontando com lotes 04,03,02 e 01, perfazendo uma área 

total de 473,66 metros quadrados; localizado na quadra compreendida entre a Rua 01, 

Avenida 03, Lote 01 da Quadra C, Rua 27 e Rua 28.  Contribuinte: Setor 0062, quadra 0100, 
lote 2450, sub-lote 0000 e CPD 1569595 (em maior área). Imóvel matriculado sob o nº 99.826 

do 2º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme Av.06/99.826 o imóvel acha-se cadastrado 
atualmente na Prefeitura Municipal local no setor 62, quadra 0035, lote 0242, sub-lote 0000 e 

CPD 1574738. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, segundo o site da Prefeitura Municipal 
de Piracicaba, consta que o imóvel está localizado na Rua Elvira Dal Picolo Degaspari quase 

esquina com a Benjamin Z. Bataglia. Porém, no local possui um stand de vendas, e no mapa de 

loteamento consta como Rua Sergio Pereira, esquina com a Benjamin Z. Bataglia. 3) Conforme 
Certidão de Valor Venal, emitida no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 

12/07/2019, o imóvel está localizado na Av. Sérgio Pereira, s/n, e sem área construída 
averbada. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/99.826 a loteadora Canoeiro Empreendimentos e 

Participações Ltda, promoveu à alteração do contrato padrão, no que diz respeito às 

RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS do loteamento, quanto ao USO e CONSTRUÇÃO dos lotes. 2) 
Conforme R.08/99.826 foi transmitida a PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA (Resolúvel) em favor de 

Canoeiro Empreendimentos e Participações LTDA. 3) Conforme pesquisa realizada no site da 
Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 12/07/2019, constam débitos relativos a IPTU no 

valor de R$ 2.436,49. Avaliado em 15/02/2018 em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  Valor 
mínimo: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).  Depositário: Osmar Fabio de 

Oliveira.  

 
LOTE 36: Nº PROCESSO: 0000511-79.2013.5.15.0137 - EXEQUENTE: REINALDO 

CARVALHO REIS; EXECUTADO: VITORIA COOPER COOPERATIVA DE TRABALHO DOS 
TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE CARGAS E PASSAGEIROS ESCOLARES E 

LOGISTICAS + 04. Apartamento n° 41-C, localizado no 4° pavimento do “CONDOMÍNIO 

CEREJEIRAS III”, integrante do CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO – ITAQUERA 
II/III, situado a Rua Antonio Gandini, número 799, no Distrito de Itaquera, em São Paulo – 

SP, com a área útil de 51,55m2., área comum de 4,69m2., área total de 56,24m2. e 
correspondendo-lhe uma quota parte ideal no terreno de 56,43m2. ou 1,666%. Contribuinte: 

230.119.0164-1. Imóvel matriculado sob n° 180.346 do 9° RGI de São Paulo - SP. OBS: 

Conforme Certidão de Oficial de Justiça, o imóvel encontra-se ocupado. Avaliado em 29/11/2018 
em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).  Valor mínimo: R$ 112.500,00 (cento e 

doze mil e quinhentos reais). Depositário: Armindo Nobuo Fujikawa.  


