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GALERIA PEREIRA 
 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 
CRECI/SP 65.564-F, fone: (19)9-9631-1050 / (17)9-9132-1050. www.galeriapereira.com.br  
E-mail:contato@galeriapereira.com.br  
____________________________________________________________________________  
Recebimento de Propostas de CONCORRÊNCIA PÚBLICA: No dia 19/06/2020 até às 
16h00min (dezesseis horas), impreterivelmente (horário de Brasília). 
1 – As propostas deverão encaminhadas diretamente ao Corretor nomeado, no período supra 
indicado, através do e-mail contato@galeriapereira.com.br, sob pena de não serem 
conhecidas. Não haverá encerramento presencial. 
2 – Após o encerramento do prazo de recebimento de propostas, o Corretor nomeado irá 
apresentar aos autos todas as PROPOSTAS RECEBIDAS, bem como, um “MAPA DE 
CLASSIFICAÇÃO”, indicando a ordem de recebimento das propostas, qualificação dos 
licitantes, valores, forma de pagamento e eventuais observações, apresentando-as ao juízo 
para “homologação” da “melhor proposta”. 
3 – VENDA DIRETA: Os bens que não receberem propostas válidas na fase de “Concorrência 
Pública” 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 21/09/2020 às 16h00min (dezesseis horas), (também pelo e-mail: 
contato@galeriapereira.com.br). 
4 – VALOR MÍNIMO: 50% (cinquenta por cento) da avaliação, salvo informação diversa à 
margem do respectivo lote. 
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 
transferência bancária, em conta a ser indicada pelo corretor responsável. 

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 a 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 corretor 
(5%), em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar os 
comprovantes de transferência bancária ao corretor responsável. 
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.”  
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10 - 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao 
cartório da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de 
arrematação ou mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação 
do dinheiro depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  
11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 
mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 
compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 
bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 
providências cabíveis. 
12 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: 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. 
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 o recebimento de propostas, a guia 
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução. 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 
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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 art. 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: Nº PROCESSO: 0012438-37.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: RODNEY LUIS 
GIMENEZ; EXECUTADO: ESPACO VIVA COM CIENCIA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA – 
ME + 07. Uma Gleba de terras, designada como gleba nº 01, situada no Bairro de Dois 
Córregos, em Piracicaba, com a área de 648,05 metros quadrados, que assim se descreve: 
O marco principal encontra-se cravado à margem esquerda de um caminho (caminho esse que 
nasce na Av. Dois Córregos), na divisa com a gleba de nº 4, segue paralelo a este caminho, 
doze metros e dezoito centímetros (12,18m), até o ponto de nº 1, com uma deflexão à esquerda 
de 90º30’, mede-se cinquenta e três metros e vinte centímetros (53,20m), até o marco de nº 2, 
confrontando com Valdomiro Menochele, defletindo-se novamente à esquerda 88º45’, mede-se 
em reta doze metros e dezoito centímetros (12,18m), até o ponto de nº 3, confrontando-se 
agora com Luiz Baldi, com deflexão à esquerda de 90º30’, mede-se em linha reta cinquenta e 
três metros e vinte centímetros (53,20m), até encontrar-se com o marco principal, tendo como 
limite de divisa a gleba de nº 4. Imóvel matriculado sob nº 23.754 do 2º RGI de Piracicaba – SP. 
OBS: 1) Conforme Av.03/23.754 o imóvel se encontra inscrito na Prefeitura Municipal local no 
distrito 01, setor 13, quadra 0233, lote 1041, sub-lote 0000 e inscrição nº 1060004. 2) Conforme 
Av.07/23.754 consta que o caminho localizado a margem esquerda do imóvel denomina-se Rua 
Antônio de Moraes Barros. 3) Conforme Av.08/23.754 foi construído um prédio residencial, 
que recebeu o nº 57 da Rua Antônio de Moraes Barros, com área construída de 50,84m². 4) 
Conforme Av.09/23.754 consta que o prédio residencial de n° 57 da Rua Antonio de Moraes 
Barros, teve sua destinação adaptada em residencial para o uso comercial, e teve ampliada a 
sua área construída em 574,66m², totalizando a área construída de 625,50m². 5) Conforme 
Auto de Penhora e Avaliação, in loco foi possível verificar que o imóvel se trata de um barracão 
comercial, em bom estado de conservação. ÔNUS: 1) Conforme R.10/23.754 consta 
HIPOTECA CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU em favor do Banco Santander (Brasil) S.A. 2) 
Conforme R.11/23.754 consta HIPOTECA CEDULAR DE SEGUNDO GRAU a favor do Banco 
Santander (Brasil) S.A. 3) Conforme Av.12/23.754 consta DISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO sob 
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nº 1021127-89.2017.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 4) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 19/02/2020, constam débitos 
relativos a IPTU no valor de R$ 12.639,81.  Avaliado em 11/12/2019 em R$ 1.200.000,00 (um 
milhão e duzentos mil reais). Valor mínimo: R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 
Depositário: Vanderlei Gomes Vieira.  
 
LOTE 02: Nº PROCESSO: 0011448-17.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: MIGUEL VIEIRA 
MACHADO NETO; EXECUTADO: EXECUCAO SEGURANCA LTDA + 03. Os direitos da 
alienação fiduciária (objeto do R.04/12.147) da unidade autônoma constituída pelo terreno 
designado Lote n. 37 da Quadra “25”, do “Condomínio Estância Marambaia”, situada no 
município de Vinhedo/SP, que assim se descreve: mede 20,04m de frente para a Rua Igaratá; 
43,64m da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, onde confronta 
com o lote n. 36; 44,95m do lado esquerdo, onde confronta com o lote n. 38; e, 20,00m nos 
fundos, onde confronta com o lote n. 16, encerrando uma área de 885,80m², correspondendo-
lhe uma fração ideal de 1.818 avos nas áreas comuns do condomínio. Cadastro Municipal: 
05.025.041. Imóvel matriculado sob nº 12.147 do RGI de Vinhedo – SP. OBS: Conforme 
Av.02/12.147 sobre o terreno foi construído um prédio residencial com 408,68m2, que 
recebeu nº 635, da Rua Igaratá. ÔNUS: 1) Conforme R.04/12.147 consta ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA em favor da Caixa Econômica Federal. (Conforme Demonstrativo de Débito da 
instituição financeira, juntada aos autos sob ID n. 20e9ed0, consta o valor total de atraso da 
dívida em R$ 279.482,75. 2) Conforme Av.05/12.147, a credora fiduciária (Caixa Econômica 
Federal), emitiu CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO INTEGRAL, que representa 100% do 
crédito mencionado no R.04. 3) Conforme Av.06/12.147 consta PENHORA no processo nº 
1000120-06.2014.5.02.0341 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região da Comarca de 
Itaquaquecetuba - SP. 4) Conforme Av.07/12.147 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 00023989720135020028 pelo Tribunal do Trabalho da 2ª Região. 5) Conforme 
Av.08/12.147 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00024352720135020028 
pela 28ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. Avaliado em 03/07/2019 em R$ 1.400.000,00 
(um milhão e quatrocentos mil reais). Valor mínimo: R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta 
mil reais). Depositário: Lenildo Teixeira de Almeida.  
 
LOTE 03: Nº PROCESSO: 0012761-42.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: ANTONIA IERIS 
ARAUJO MATOS; EXECUTADO: MARIA TERESA AZANHA FURLAN PETRI + 06. Fração 
ideal de 10,416% do imóvel objeto da matrícula 70.614 do RGI de Santa Barbara D’ Oeste – 
SP, que assim se descreve: imóvel constituído por uma ÁREA DE TERRAS, sem benfeitorias, 
situado neste município de Santa Bárbara D’ Oeste, perímetro urbano, identificado por Gleba 
2-D, da Fazenda Galvão, remanescente do imóvel da matrícula 70.598, que assim se 
descreve: inicia-se no vértice V-07, de coordenadas N 7.480.129,91m e E 249.993,50m; 
localizado no limite da faixa de domínio do D.E.R, Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), dividindo-
se com a referida rodovia e com a Avenida 1, deste, segue pelo limite da faixa de domínio do 
D.E.R, confrontando com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no sentido Piracicaba à Via 
Anhanguera, com os seguintes azimutes e distâncias: 86º52’08” e duzentos e setenta metros e 
noventa e quatro centímetros (270,94m) até o vértice AC2-M-7690, de coordenadas N 
7.480.144,71m e E 250.264,04m; 104º40’15” e dois metros e noventa e três centímetros 
(2,93m) até o vértice AC2-M-7691, de coordenadas N 7.480.143,97m e E 250.266,88m; deste 
vértice, deixa o limite da faixa de domínio do D.E.R., Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e segue 
confrontando com uma Área de Terras matriculada sob nº 4.682, de propriedade da 
Cooperativa dos Plantadores de Cana da Região de Santa Bárbara D’Oeste e Associação dos 
Fornecedores de Cana de Santa Barbara D’Oeste – Sucessores da Companhia Industrial e 
Agrícola de Santa Barbara S/A, com os seguintes azimutes e distâncias: 103º08’02” e quarenta 
e cinco metros e vinte e dois centímetros (45,22m) até o vértice AC2-M-7692, de coordenadas 
N 7.480.133,69m e E 250.310,91m; 100º39’42” e cento e noventa e quatro metros e cinquenta 
e três centímetros (194,53) até o vértice AC2-M-7693, de coordenadas N 7.480.097,71m e E 
250.502,08m; 100º40’13” e cento e quarenta e sete metros e sessenta e sete centímetros 
(147,67m) até o vértice AC2-M-7694, de coordenadas N 7.480.070,36m e E 250.647,20m; 
100º43’50” e quatrocentos e setenta e quatro metros e setenta e sete centímetros (474,77m) 
até o vértice AC2-M-7695, de coordenadas N 7.479.981,97m e E 251.113,67m; deste, segue 
confrontando com a Chácara São Luiz (matrícula 39.869), com os seguintes azimutes e 
distâncias: 104º24’20” e duzentos e quarenta e três metros e vinte e um centímetros (243,21m) 
até o vértice AC2-M-7696, de coordenadas N 7.479.921,46m e E 251.349,24m; 110º05’56” e 
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quatro metros (4,00m) até o vértice AC2-M-7996, de coordenadas N 7.479.920,08m e E 
251.352,99m; localizado no limite da faixa de domínio do D.E.R.; Rodovia Comendador Américo 
Emílio Romi (SP-306), deste segue pelo limite da faixa de domínio do D.E.R., no sentido SP-
304 ao Bairro Toledinho, confrontando com a Rodovia Comendador Américo Emílio Romi (SP-
306), com os seguintes azimutes e distâncias: 205º15’29” e cinco metros e oito centímetros 
(5,08m) até o vértice AC2-M-8452, de coordenadas N 7.479.915,49m e E 251.350,83m; 
211º03’40” e dez metros e oito centímetros (10,08m) até o vértice AC2-M-8453, de 
coordenadas N 7.479.906,86m e E 251.345,63m; 213º18’52” e onze metros e setenta e oito 
centímetros (11,78m) até o vértice AC2-M-8454, de coordenadas N.749.897,02m e E 
251.339,16m; deste, segue confrontando com a Área Reservada para a implantação da 
rotatória de acesso ao Conjunto Habitacional Roberto Romano, originária da matrícula 5.909, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 216º16’56” e vinte e quatro metros e dezesseis 
centímetros (24,16m) até o vértice AC2-M-8455, de coordenadas N 7.479.877,54m e E 
251.324,86m; 221º50’36” e trinta e sete metros e noventa e seis centímetros (37,96m) até o 
vértice AC2-M-8456, de coordenadas N 7.479.849,26m e E 251.299,53m; deste segue em 
desenvolvimento de curva circular com 71,40m, formado por arco de raio 94,33m e ângulo 
central 43º21’47” ou pela corda do arco, no azimute de 209º08’21” e sessenta e nove metros e 
setenta centímetros (69,70m) até o vértice AC2-M-8457, de coordenadas N 7.479.788,38m e E 
251.265,59m; 186º49’03” e vinte e três metros e setenta e cinco centímetros (23,75m) até o 
vértice AC2-M-8458, de coordenadas N 7.479.764,79m e E 251.262,77m; 189º59’43” e oito 
metros e quarenta e três centímetros (8,43m) até o vértice AC2-M-8459, de coordenadas N 
7.479.756,49m e E 251.261,31m; localizado no limite da faixa de domínio do D.E.R., Rodovia 
Comendador Américo Emílio Romi (SP -305), deste segue pelo limite da faixa de domínio do 
D.E.R., no sentido SP-304 ao Bairro Toledinho, confrontando com a Rodovia Comendador 
Américo Emílio Romi (SP-306), com os seguintes azimutes e distâncias: 206º39’37” e duzentos 
e sete metros e quarenta e três centímetros (207,43m) até o vértice AC2-M-8460, de 
coordenadas N 7.479.571,12m e E 251.168,24m; 202º34’43” e quarenta e sete metros e doze 
centímetros (47,12m) até o vértice AC2-M-8461, de coordenadas N 7.479.527,61m e E 
251.150,15m; 201º23’14” e cinquenta e cinco metros e seis centímetros (55,06m) até o vértice 
AC2-M-8462, de coordenadas N 7.479.476,35m e E 251.130,07m; 200º41’45”e vinte e dois 
metros e cinquenta e cinco centímetros (22,55m) até o vértice AC2-M-8463, de coordenadas N 
7.479.455,25m e E 251.122,10m; 205º59’27” e trinta e sete metros e setenta e seis centímetros 
(37,76m) até o vértice AC2-M-8464, de coordenadas N 7.479.421,31m e E 251.105,55m; 
206º01’42” e trezentos e quarenta metros e noventa e seis centímetros (340,96m) até o vértice 
AC2-M-8465, de coordenadas N 7.479.114,92m e E 250.955,93m; 207º23’47” e trinta metros e 
vinte centímetros (30,20m) até o vértice AC2-M-8466, de coordenadas N 7.479.088,11m e E 
250.942,04m; 209º06’52” e trinta metros e dezenove centímetros (30,19m) até o vértice AC2-M-
8467, de coordenadas N 7.479.061,74m e E 250.927,35; 210º38’18” e setecentos e dez metros 
e cinquenta e sete centímetros (710,57m) até o vértice V-06, de coordenadas N 7.478.450,37m 
e E 250.565,23m; deste, segue confrontando com a Gleba 2 da Fazenda Galvão (matrícula 
70.597) com os seguintes azimutes e distâncias: 300º37’57” e trinta e quatro metros e noventa 
e nove centímetros (34,99m) até o vértice R195, de coordenadas N 7.478.468,20m e E 
250.535,12m; 301º00’01” e quinhentos e oitenta e oito metros e cinquenta e três centímetros 
(588,53m) até o vértice R352, de coordenadas N 7.478.771,32m e E 250.030,65m; 74º19’04” e 
trezentos e quatro metros e sessenta e seis centímetros (304,66m) até o vértice R353, de 
coordenadas N 7.478.853,67m e E 250.323,97m; 55º54’09” e setenta e um metros e setenta e 
quatro centímetros (71,74m) até o vértice R354, de coordenadas N 7.478.893,89m e E 
250.383,38m; 74º04’53” e cento e oitenta e oito metros e treze centímetros (188,13m) até o 
vértice R355, de coordenadas N 7.478.945,49m e E 250.564,30m; 37º50’12” e setenta e seis 
metros e vinte e um centímetros (76,21m) até o vértice R356, de coordenadas N 7.479.005,68m 
e E 250.611,05m; 4º43’31” e cento e cinquenta e nove metros e cinquenta e um centímetros 
(159,51m) até o vértice R357, de coordenadas N 7.479.164,65m e E 250.624,19m; 3º36’28” e 
noventa e dois metros e um centímetros (92,01m) até o vértice R358, de coordenadas N 
7.479.256,48 e E 250.629,98m; 324º55’46 e trinta e sete metros e sessenta e quatro 
centímetros (37,64m) até o vértice R359, de coordenadas N 7.479.287,29m e E 250.608,35m; 
347º21’43” e vinte e sete metros e trinta e três centímetros (27,33m) até o vértice R360, de 
coordenadas N 7.479.313,96m e E 250.602,37m; 8º52’50” e catorze metros e noventa 
centímetros (14,90m) até o vértice R361, de coordenadas N 7.479.328,68m e E 250.604,67m; 
26º38’13” e trinta e dois metros e dez centímetros (32,10m) até o vértice R362, de coordenadas 
N 7.479.357,37m e E 250.619,06m; 52º00’12” e vinte e oito metros e quarenta e oito 
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centímetros (28,48m) até o vértice R363, de coordenadas N 7.479.374,90m e E 250.641,50m; 
82º27’32” e vinte e quatro metros e oito centímetros (24,08m) até o vértice R364, de 
coordenadas N 7.479.378,06m e E 250.665,37m; 68º42’38” e trinta e nove metros e sessenta e 
nove centímetros (39,69m) até o vértice V-05, de coordenadas N. 7.479.392,47m e E 
250.702,35m; 305º40’17” e quatrocentos e trinta e seis metros e sessenta e dois centímetros 
(436,62m) até o vértice V-04, de coordenadas N 7.479.647,08m e E 250.347,65m; deste, segue 
confrontando com a Avenida 1, com os seguintes azimutes e distâncias: segue em 
desenvolvimento de curva circular com 89,40m, formado por arco de raio 50,45m e ângulo 
central 101º32’34” ou pela corda do arco, no azimute de 342º24’07” e setenta e oito metros e 
dezesseis centímetros (78,16m) até o vértice V-12, de coordenadas N 7.479.721,58m e E 
250.324,02m, deste segue em desenvolvimento de curva circular com 21,19m, formado por 
arco de raio 20,00m e ângulo central 60º41’45” ou pela corda do arco, no azimute de 314º57’36” 
e vinte metros e vinte e um centímetros (20,21m) até o vértice V-11, de coordenadas N 
7.479.735,86m e E 250.309,72m; deste segue em desenvolvimento de curva circular com 
273,29 m, formado por arco de raio 414,79m e ângulo central 37º44’58” ou pela corda do arco, 
no azimute de 326º29’17” e duzentos e sessenta e oito metros e trinta e sete centímetros 
(268,37m) até o vértice V-10, de coordenadas N 7.479.959,62m e E 250.161,55m; 307º40’19” e 
duzentos e vinte e três metros e noventa e um centímetros (223,91m) até o vértice V-09, de 
coordenadas N 7.480.096,46 e E 249.984,32m; deste segue em desenvolvimento de curva 
circular com 12,57m, formado por arco de raio 9,00m e ângulo central 79º59’55” ou pela corda 
do arco, no azimute de 347º43’44” e onze metros e cinquenta e sete centímetros (11,57m) até o 
vértice V-08, de coordenadas N 7.480.107,77m e E 249.981,86m; 27º43’59” e vinte e cinco 
metros e um centímetros (25,01m) até o vértice V-07, ponto inicial da descrição deste 
perímetro, perfazendo uma área superficial de 96,0694 hectares. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 45º, fuso 23, tendo como 
datum o SAD – 69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano 
de projeção UTM. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob nº 15.06123.12.84.0001 e Cadastro 
Ambiental Rural do Sistema Ambiental Paulista sob nº 35458030000054 (em área maior). 
Imóvel matriculado sob nº 70.614 do RGI de Santa Bárbara D’ Oeste – SP. OBS: 1) Conforme 
Auto de Constatação e Avaliação, o imóvel está localizado na Av. Marginal 1 – Polo Industrial 
que dá acesso a empresa Denso, tendo uma testada de 588,53m (conforme consta no 
Cadastro da Prefeitura), de frente para rua asfaltada com iluminação. O terreno está em 
declive, sendo que em parte dele há cultivo de cana de açúcar. Nos fundos há uma área verde. 
Na matrícula supra consta uma área de 96,0694 hectares e no Cadastro da Prefeitura consta 
960.694,07m2. 2) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, o imóvel está localizado nas 
proximidades das Rodovias SP 304 e a SP 306. 3) Conforme informação do Cadastro Técnico 
Imobiliário, da Prefeitura Municipal local, juntada aos autos às fls. 317, o imóvel (área total) está 
inscrito na Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D’ Oeste sob nº 15.06123.12.84.0001.00.000. 
ÔNUS: 1) Conforme Av.03/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
no processo nº 4005056-97.2013.8.26.0451 pela 6ª Vara Cível do Foro de Piracicaba – SP. 2)  
Conforme Av.04/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL no 
processo nº 4004386-59.2013.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 3) Conforme 
Av.05/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 
1008907-64.2014.8.26.0451 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 4) Conforme Av.06/70.614 
consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 1009290-
42.2014.8.26.0451 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 5) Conforme Av.07/70.614 consta 
PENHORA da parte ideal de 10,416% no processo nº 1008907-64.2014.8.26.0451 pelo 5º 
Oficio Cível de Piracicaba – SP. 6) Conforme Av.08/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 1010102-84.2014.8.26.0451 pela 5ª Vara Cível de 
Piracicaba – SP. 7) Conforme Av.09/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL no processo nº 1000145-25.2015.8.26.0451 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba 
– SP. 8) Conforme Av.10/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
no processo nº 1015407-49.2014.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 9) Conforme 
Av.11/70.614 consta PENHORA parte ideal de 10,416% no processo nº 1009290-
42.2014.8.26.0451 pelo 2º Oficio de Piracicaba – SP. 10) Conforme R.14/70.614 consta 
USUFRUTO da parte ideal de 0,7440% do imóvel em favor de Renata Finamore Martins e seu 
cônjuge Himelino Martins Neto. 11) Conforme Av.15/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 1003447-62.2015.8.26.0451 pela 6ª Vara Cível de 
Piracicaba – SP. 12) Conforme Av.16/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDICIAL no processo nº 1007273-96.2015.8.26.0451 pela 6ª Vara Cível de Piracicaba 
– SP. 13) Conforme Av.17/70.614 consta RESERVA LEGAL 2, perfazendo uma área de 
11,4233ha e perímetro de 3.830,415 metros; RESERVA LEGAL 3, perfazendo uma área de 
6,4813ha e perímetro de 1.477,385 metros; RESERVA LEGAL 4, perfazendo uma área de 
35,9820 há e perímetro de 4.488,570 metros. 14) Conforme Av.18/70.614 consta PENHORA 
parte ideal de 10,416% no processo nº 1007882-792015 pelo Juizado Especial Cível de 
Piracicaba – SP. 15) Conforme Av.19/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL no processo nº 1017573-83.2016.8.26.0451 pela 1ª Vara Cível da Comarca 
de Piracicaba – SP. 16) Conforme Av.20/70.614 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO 
EXTRAJUDICIAL no processo nº 1020665-69.2016.8.26.0451 pela 2ª Vara Cível da Comarca 
de Piracicaba – SP. 17) Conforme Av.21/70.614 consta PENHORA da parte ideal de 10,416% 
no processo nº 1007749-03.2016.8.26.0451 pelo 1º Ofício Cível de Piracicaba – SP. 18) 
Conforme Av.22/70.614 consta PENHORA da parte ideal de 10,416% no processo nº 1015407-
49.2014.8.26.0451 pelo 4º Ofício Cível de Piracicaba – SP. 19) Conforme Av.23/70.614 consta 
PENHORA da parte ideal de 10,416% no processo nº 1017573-83.2016.8.26.0451 pelo 1º 
Ofício Cível de Piracicaba – SP. 20) Conforme Av.24/70.614 consta PENHORA no processo nº 
1010102-84.2014.8.26.0451 pelo 5º Ofício Cível de Piracicaba – SP. 21) Conforme 
Av.25/70.614 consta PENHORA no processo nº 1007892-55.2017.8.26.0451 pelo 5º Oficio 
Cível de Piracicaba – SP. 22) Conforme Av.26/70.614 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 00109597720145150137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. Avaliado 
em 13/12/2019 em R$ 4.102.701,00 (quatro milhões, cento e dois mil e setecentos e um reais). 
Valor mínimo: R$ 2.051.350,50 (dois milhões, cinquenta e um mil, trezentos e cinquenta 
reais e cinquenta centavos). Depositária: Maria Teresa Azanha Furlan Petri.  
 
LOTE 04: Nº PROCESSO: 0010553-17.2018.5.15.0137 – EXEQUENTE: CICERO ALAN 
BATISTA DA SILVA; EXECUTADO: A.M. RODRIGUES CHAPAS GALVANIZADAS - MASSA 
FALIDA – ME + 01. Os direitos decorrentes da propriedade fiduciária (objeto do 
R.08/82.116) do Lote de Terreno com frente para a Rua Dr. Napoleão Laureano, constituído do 
lote nº 43, da quadra B, na Vila Independência, situado no Município, Comarca e 1ª 
Circunscrição Imobiliária de Piracicaba – SP, medindo 10,00 m (dez metros) de largura por 
44,00 m (quarenta e quatro metros) de comprimento, dividindo de um lado com o lote nº 42, de 
Jesuíno Leite, de outro lado com o lote nº 44, e pelos fundos com o lote nº 40, situado entre a 
propriedade de Manoel Ferreira Pinto e a Rua Saldanha Marinho, a 40,00 m (quarenta metros) 
desta. Imóvel matriculado sob nº 82.116 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme 
Av.01/82.116 o imóvel se encontra cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba no setor 
07, quadra 0005, lote 0303 e CPD nº 168798. 2) Conforme Av.04/82.116 consta que o imóvel 
faz frente para a Rua Euclides José Libório e não como constou. 3) Conforme Av.06/82.116 
consta construção de um prédio, que recebeu o nº 161 da Rua Euclides José Libório, com 
área construída de 257,05 m². 4) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da 
Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 20/03/2020, consta área total do imóvel de 
440,00m². ÔNUS: 1) Conforme R.08/82.116 consta que foi transmitida a PROPRIEDADE 
FIDUCIÁRIA (RESOLÚVEL) do imóvel em favor da Caixa Econômica Federal – CEF. 2) 
Conforme Av.09/82.116, a credora Caixa Econômica Federal – CEF emitiu a CÉDULA DE 
CRÉDITO IMOBILIÁRIO – CCI. 3) Conforme Av.10/82.116 consta EXECUÇÃO no processo nº 
1007799-92.2017.8.26.0451 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 4) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 20/03/2020, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 22.430,52. Avaliado em 15/10/2019 em R$ 900.000,00 
(novecentos mil reais). Valor mínimo: R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 
Depositário: Ana Maria Rodrigues.  
 
LOTE 05: Nº PROCESSO: 0012157-18.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: SEMCIL SERVICOS DE MONTAGEM E COM DE IMPLEMENTOS 
LTDA – ME + 02. A) Nua propriedade de um prédio, compreendendo casa, terreno e quintal, 
nesta cidade de Piracicaba, com frente à Rua Bom Jesus, sob nº 277, medindo tudo oito 
(8,00) metros de largura, por trinta (30) metros de comprimento, com a área de 240,00 m², 
dividindo de ambos os lados e fundos com sucessores de José Ferraz de Toledo, localizado a 
40,00 metros da esquina da Rua Marechal Deodoro. Cadastrado sob Setor 06, Distr. 01, CPD 
15.431.3. Imóvel matriculado sob nº 51.914 do 1º RGI de Piracicaba – SP. ÔNUS: 1) Conforme 
R.02/51.914 consta USUFRUTO VITALICIO em favor de Olivio Trevilin e sua mulher Maria 
Fuentes Trevilin. 2) Conforme R.03/51.914 consta PENHORA de parte ideal de 1/10 avos da 
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nua propriedade no processo nº 208/92 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 3) Conforme 
Av.05/51.914 consta PENHORA de parte ideal de 2/10 da nua-propriedade no processo n° 
97.1103363-1 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 4) Conforme Av.06/51.914 consta 
PENHORA da parte ideal de 25% da nua-propriedade no processo n° 95.1104810-4 pela 2ª 
Vara Federal de Piracicaba – SP. 5) Conforme Av.07/51.914 consta PENHORA da parte ideal 
de 25% da nua-propriedade no processo n° 95.1104815-5 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba – 
SP. 6) Conforme Av.08/51.914 consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua-propriedade no 
processo n° 95.1105561-5 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 7) Conforme Av.09/51.914 
consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua-propriedade no processo n° 
1999.61.09.006180-6 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 8) Conforme Av.10/51.914 
consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua-propriedade no processo n° 95.1105745-6 
pela 2ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 9) Conforme Av.11/51.914 consta PENHORA da parte 
ideal de 10% da nua-propriedade no processo n° 0000432-72.2010.5.15.0051 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Piracicaba – SP. 10) Conforme Av.12/51.914 consta PENHORA da parte ideal de 
10% da nua-propriedade no processo n° 0001528-25.2010.5.15.0051 pela 2ª Vara do Trabalho 
de Piracicaba – SP. 11) Conforme Av.13/51.914 consta PENHORA da parte ideal de 5% da 
nua-propriedade no processo n° 11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba – 
SP. 12) Conforme Av.14/51.914 consta PENHORA da parte ideal de 5% da nua-propriedade no 
processo 11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 13) Conforme 
Av.15/51.914 consta PENHORA da parte ideal de 10% da nua-propriedade no processo 
n°11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 14) Conforme 
Av.16/51.914 consta PENHORA da parte ideal de 5% da nua-propriedade no processo 
n°11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba – SP. B) Nua propriedade de 
um terreno, situado nesta cidade de Piracicaba, dentro das seguintes divisas e confrontações: 
mede de frente para a Rua Bom Jesus, lado ímpar, 02,50 (dois metros e cinquenta 
centímetros); do lado esquerdo de quem da rua olha para o terreno, partindo da frente segue 
em direção aos fundos na extensão de 36,50 (trinta e seis metros e cinquenta centímetros), ai, 
deflete à esquerda e segue 07,50 (sete metros e cinquenta centímetros), confrontando até aqui 
com o remanescente do imóvel de Olivio Trevilin e sua mulher; ai, deflete à direita e segue 
12,00 (doze metros), dividindo com sucessores de Lodovico Trevizan; ai, deflete à direita e 
segue em direção digo, segue pela linha dos fundos 17,80 (dezessete metros e oitenta 
centímetros), dividindo com Claudino Françoso e Mariano Françoso ou sucessores; ai, deflete a 
direita e segue em direção à rua, na extensão de 18,45 (dezoito metros e quarenta e cinco 
centímetros), dividindo com Joaquim Amaral, ai deflete a direita e segue na extensão de 07,80 
(sete melhor e oitenta centímetros), dividindo com Mario Graner Rubiatti ou sucessores; ai, 
deflete finalmente a esquerda e segue até encontrar a Rua Bom Jesus, na extensão de 30,05 
(trinta metros e cinco centímetros), mais ou menos, dividindo com o prédio 277, fechando assim 
o perímetro, com a área de 91,25 m². Imóvel matriculado sob nº 51.915 do 1º RGI de Piracicaba 
– SP. ÔNUS: 1) Conforme R.02/51.915 consta USUFRUTO VITALICIO em favor de Olivio 
Trevilin e sua mulher Maria Fuentes Trevilin. 2) Conforme R.04/51.915 consta PENHORA da 
parte ideal de 1/10 da nua propriedade no processo n° 208/92 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba 
- SP. 3) Conforme Av.06/51.915 consta PENHORA da parte ideal de 2/10 da nua-propriedade 
no processo n°97.1103363-1 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 4) Conforme 
Av.08/51.915 consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua propriedade no processo n° 
95.1104810-4 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 5) Conforme Av.09/51.915 consta 
PENHORA da parte ideal de 25% da nua propriedade no processo n° 95.1104815-5 pela 2ª 
Vara Federal de Piracicaba - SP. 6) Conforme Av.10/51.915 consta PENHORA da parte ideal 
de 25% da nua propriedade no processo n° 95.1105561-5 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - 
SP. 7) Conforme Av.11/51.915 consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua propriedade no 
processo n° 1999.61.09.006180-6 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 8) Conforme 
Av.12/51.915 consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua propriedade no processo n° 
95.1105745-0 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 9) Conforme Av.13/51.915 consta 
PENHORA da parte ideal de 5% da nua propriedade no processo 11048106989954036109 pela 
4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 10) Conforme Av.14/51.915 consta PENHORA da parte 
ideal de 10% da nua propriedade no processo n° 11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal 
de Piracicaba - SP. 11) Conforme Av.15/51.915 consta PENHORA da parte ideal de 5% da nua 
propriedade no processo n° 11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 
12) Conforme Av.16/51.915 consta PENHORA da parte ideal de 5% da nua propriedade no 
processo n° 11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. C) Nua 
propriedade de um terreno destacado e desmembrado dos fundos do prédio 285, da Rua Bom 
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Jesus, de Waldemar Ferraz de Toledo e sua mulher ou sucessores, nesta cidade de 
Piracicaba, de forma retangular, medindo 4,85 (quatro metros e oitenta e cinco centímetros) de 
largura, por 8,00 (oito metros) de comprimento; dividindo e confrontando pelas larguras, de um 
lado com Waldemar Ferraz de Toledo e sua mulher ou sucessores, pelo remanescente do 
imóvel, do lado oposto com Irineu Amaral e pelos comprimentos de um lado com a vendedora e 
do lado oposto com Juvenal Ferras de Toledo ou com sucessores desses confrontantes. 
Cadastrado sob Distr. 01 – Setor 06 – Quadra 0014 – Lote 0320 – CPD 15.431.3. Imóvel 
matriculado sob nº 51.916 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, as matrículas supra mencionadas (51.914, 51.915 e 51.916), somam uma área de 
370,05m2, mas conforme consta no cadastro da Prefeitura Municipal local, a área do terreno e 
de construção é de 548,00m2, áreas que foram levadas em consideração para a avaliação. O 
imóvel está localizado na Rua Bom Jesus, 277. 2) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, as 
matrículas supra compõem um único imóvel. Conforme informações no setor de cadastro 
imobiliário, não existem registros de quais matrículas formam o imóvel de nº 277 da Rua Bom 
Jesus, não sendo possível verificar se existe outra matrícula que integre a referida área ou se a 
diferença de metragem se dá por equívoco nas matrículas. ÔNUS: 1) Conforme R.02/51.916 
consta USUFRUTO VITALICIO em favor de Olivio Trevilin e sua mulher Maria Fuentes Trevilin. 
2) Conforme R.04/51.916 consta PENHORA da parte ideal de 1/10 da nua propriedade no 
processo n° 208/92 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 3) Conforme Av.06/51.916 consta 
PENHORA da parte ideal de 2/10 da nua propriedade no processo n° 97.1103363-1 pela 2ª 
Vara Federal de Piracicaba - SP. 4) Conforme Av.07/51.916 consta PENHORA da parte ideal 
de 25% da nua propriedade no processo n° 95.1104810-4 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - 
SP. 5) Conforme Av.08/51.916 consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua propriedade no 
processo n° 95.1104815-5 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 6) Conforme Av.09/51.916 
consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua propriedade no processo n° 95.1105561-5 pela 
2ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 7) Conforme Av.10/51.916 consta PENHORA da parte ideal 
de 25% da nua propriedade no processo n° 1999.61.09.006180-6 pela 2ª Vara Federal de 
Piracicaba – SP. 8) Conforme Av.11/51.916 consta PENHORA da parte ideal de 25% da nua 
propriedade no processo n° 95.1105745-6 pela 2ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 9) 
Conforme Av.12/51.916 consta PENHORA da parte ideal de 5% da nua propriedade no 
processo n° 11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 10) Conforme 
Av.13/51.916 consta PENHORA da parte ideal de 5% da nua propriedade no processo n° 
11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba - SP. 11) Conforme Av.14/51.916 
consta PENHORA da parte ideal de 10% da nua propriedade no processo n° 
11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba – SP. 12) Conforme Av.15/51.916 
consta PENHORA da parte ideal de 5% da nua propriedade no processo n° 
11048106919954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba – SP. Avaliado em 06/03/2018 em 
R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 902.500,00 (novecentos 
e dois mil e quinhentos reais).  Depositário: Mauro Trevelin. 
 
LOTE 06: Nº PROCESSO: 0010812-17.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUCIA HELENA 
VELOSO + 01; EXECUTADO: JOSE CARLOS BONGIOVANNI – ME + 02. Prédio residencial 
e respectivo terreno, situado nesta cidade de Osasco, à Avenida Martin Luther King, nº 2381, 
(antigo nº 352), medindo o terreno 2,70m. (dois metros e setenta centímetros) de frente para a 
referida Avenida, mais 5,00m. (cinco metros) esquina chanfrada pelo lado esquerdo, 20,23m. 
(vinte metros e vinte e três centímetros) do lado direito, 23,75 (vinte e três metros e setenta e 
cinco centímetros), tendo nos fundos 6,30m. (seis metros e trinta centímetros), encerrando a 
área de 138,80m² (cento e trinta e oito metros e oitenta decímetros quadrados), 
confrontando pelo lado direito de quem da Avenida o olha com a Rua Benedito Soares 
Fernandes, com a qual faz esquina, pelo lado esquerdo com o imóvel nº 354, da mesma 
Avenida e de propriedade de José Paiva Azevedo e nos fundos também com José Paiva 
Azevedo. CADASTRO: - 1001-3K-041-010-00-8. Imóvel matriculado sob nº 3.592 do 1º RGI de 
Osasco – SP. OBS: Conforme Certidão de Oficial de Justiça, o imóvel está ocupado, e nele 
está estabelecido uma lanchonete. O imóvel está localizado na Av. Dr. Martin Luther King, 
2381, Umuarama. ÔNUS: Conforme Av.08/3.592 consta AÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
no processo nº 1000750-23.2016.8.26.0584 pela 1ª Vara do Foro de São Pedro – SP. Avaliado 
em 27/02/2019 em R$ 610.000,00 (seiscentos e dez mil reais). Valor mínimo: R$ 305.000,00 
(trezentos e cinco mil reais). Depositário: José Carlos Bongiovanni.  

LOTE 07:  N° PROCESSO: 0075900-80.2007.5.15.0137 – EXEQUENTE: FELIPE ROSA 
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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. OBS: 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 
foto interpretada. 5) Conforme Auto de Reavaliação, o imóvel apresenta regular estado de 
conservação, localizado à Rua Luiz Gonzaga Silveira, s/n. ÔNUS: 1) Conforme R.04/30.214 
consta RESERVA DE USUFRUTO da metade do imóvel em favor de Orzem Porta Filho e sua 
mulher Aparecida de Fatima Contim Porta. 2) Conforme Av.06/30.214 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 01293008819985150051 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Piracicaba – SP. 3) Conforme Av.07/30.214 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00110982220135150086 pela Vara do Trabalho de Santa Barbara 
D´Oeste – SP. 4) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – 
SP, em 26/03/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 34.776,25. Reavaliado em 
02/03/2020 em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Valor mínimo: R$ 420.000,00 
(quatrocentos e vinte mil reais). Depositária: Valeria Porta Rowen.  

LOTE 08: Nº PROCESSO: 0000789-17.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: ANA PAULA 
RODRIGUES PEREIRA + 01. EXECUTADO: JAA DO AMARAL ME + 01. O LOTE DE 
TERRENO, sob nº 52, da quadra “M-6”, do loteamento denominado “Conjunto Urbanístico 
Residencial Vale do Igapó”, nesta cidade, município, comarca e 1ª Circunscrição Imobiliária de 
Bauru, com área de 1.187,82 m2, que assim se descreve: Inicia-se no ponto “A”, situado na 
margem da Alameda das Emas, quarteirão 1, lado ímpar, distante 55,00 metros da confluência 
desta Alameda com a Alameda das Gralhas, seguindo deste ponto com rumo de 86o04’27”SE e 
distância de 49,68 metros até o ponto B deste deflete a direita com rumo de 29o27’36”SW, e 
distância de 43,00 metros até o ponto “C”, daí defletindo à direita com rumo de 62o47’31”NW e 
19o27’43”NW e distância de 34,00 metros até o ponto “A”, onde teve origem a presente 
descrição, confrontando ao Norte com o lote 53, pontos “A” e “B”, ao sul com o Campo de Golfe 
e Sistemas de Recreio, ponto “C” e “D”; à Leste, com o Campo de Golfe, pontos “B” e “C” e a 
Oeste com a Alameda das Emas, pontos “A” e “D”. Imóvel matriculado sob o n. 47.101 do 1º 
RGI de Bauru. OBS: 1) Conforme Av.8/47.101, o quarteirão 01, lado ímpar, da Alameda das 
Emas, no Residencial Vale do Igapó, passou para: quarteirão 04, lado ímpar, da mesma via 
pública e loteamento. 2) Conforme Av.9/47.101, foi construído um prédio residencial, em 
alvenaria de tijolos, térreo, com a área construída de 195,80 m2, contendo os seguintes 
cômodos: 1 varanda, 1 living, 1 cozinha, 1 área de serviços, 1 circulação, 1 banheiro social, 2 
dormitórios e 1 dormitório contendo closet e banheiro conjugados, que recebeu o n. 4-75, pela 
Alameda das Emas, Bauru – SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.12/47.101, consta clausulas, normas 
e restrições relativas a destinação e edificação. 2) Conforme R.13/47.101, consta HIPOTECA 
em favor de A.M.C TÊXTIL LTDA e T.F LICENCIAMENTO DE MARCAS LTDA. 3) Conforme 
Av.14/47.101, consta penhora no processo n. 412/2012, pelo 6º Oficio Cível da Comarca de 
Piracicaba. Avaliado em 27/05/2015 em R$ 557.200,00 (quinhentos e cinquenta sete mil e 
duzentos reais). Valor mínimo: R$ 278.600,00 (duzentos e setenta e oito mil e seiscentos 
reais). Depositária: Juliana Aparecida Araújo do Amaral. 
 
LOTE 09: Nº PROCESSO: 0000668-57.2010.5.15.0137 - EXEQUENTE: PAULO CRISTOVAO 
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MARIN; EXECUTADO: MLG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA + 05. Prédio de n° 2750 da 
Rua Sud Mennucci, e respectivo terreno, do Município, Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária 
de Piracicaba/SP, com terreno de formato irregular, cuja descrição se inicia no ponto 01, no 
alinhamento predial da Rua Dona Anésia, na divisa com o imóvel matriculado sob n° 106.063; 
desse ponto segue até o ponto 02, em reta, por uma distância de seis metros e setenta e um 
centímetros (6,71m) com ângulo interno de 90°00’00”; desse ponto deflete à esquerda e segue 
até o ponto 03, em reta, por uma distância de dois metros e quinze centímetros (2,15) com 
ângulo interno de 213°57’33”, confrontando nestas duas últimas distâncias, com o imóvel 
matriculado sob n°. 106.063; desse ponto deflete à direita e segue até o ponto 04, em reta, por 
uma distância de um metro e cinquenta e cinco centímetros (1,55m) com o ângulo interno de 
146°02’27”; desse ponto deflete à esquerda e segue até o ponto 05, em reta, por uma distância 
de cinquenta e nove centímetros (0,59 m) com o ângulo interno de 270°00’00”; desse ponto 
deflete à direita e segue até o ponto 06, em reta por uma distância de seis metros e sessenta e 
sete centímetros (6,67 m) com ângulo interno de 90°00’00”, confrontando nessas três ultimas 
distância, com o imóvel matriculado sob n°. 106.063; deste ponto deflete à esquerda e segue 
até o ponto 07, em reta por uma distância de sete metros e trinta centímetros (7,30 m) com 
ângulo interno de 201°20’43”, confrontando com o imóvel matriculado sob o n° 106.063; deste 
ponto deflete à esquerda e segue até o ponto 08, em reta, por uma distância de dois metros e 
setenta e seis centímetros (2,76m) com ângulo interno de 248°39’17”, confrontando com o 
imóvel matriculado sob n° 106.063; desse ponto deflete a direita e segue até o ponto 09, em 
reta, por uma distância de três metros e trinta e cinco centímetros (3,35 m) com ângulo interno 
de 90°00’00”, confrontando com o prédio n°. 20 da Rua Dona Anésia e HC1 e 2 com entrada 
pelo n°26, da mesma via pública, propriedade de Wanderlei Antonio da Silva (M-35.801); desse 
ponto deflete a direita e segue até o ponto 10, em reta, por uma distância de três metros 
(3,00m) com ângulo interno de 51°00’00”; desse ponto deflete à direita e segue até o ponto 11, 
em reta, por uma distância de vinte e três metros e setenta e um centímetros (23,71 m) com 
ângulo interno de 178°50’39”, confrontando nestas duas últimas distâncias com o prédio 
residencial n°. 2730 e com o prédio HC1 com entrada pelo n°. 2730, da Rua Sud Mennucci, 
propriedade de Dirceu Amaro de Campos Junior e Adriana Stenico de Campos (M-38.371); 
desse ponto deflete à direita e segue até o ponto 12, em reta, por uma distância de dez metros 
e oitenta e dois centímetros (10,82 m) com ângulo interno de 89,25°; confrontando com o 
alinhamento da Rua Sud Mennucci; desse ponto deflete à direita e segue até o ponto 13, em 
reta, por uma distância de três metros e setenta e quatro centímetros (3,74m) com ângulo 
interno de 153,62°, confrontando com a confluência do alinhamento da Rua Sud Mennucci com 
o alinhamento predial da Rua Dona Anésia; desse ponto deflete à direita e segue até o ponto 
01, início da descrição, em reta, por uma distância de dois metros e cinquenta e seis  
centímetros (2,56 m), com ângulo interno de 157,62°, confrontando com o alinhamento predial 
da Rua Dona Anésia, fechando assim com área de 196,38 metros quadrados, localizado na 
quadra que se completa com as Ruas Maria Nazareth e Madre Maria Teodora. Contribuinte: 
Distrito 01, setor 18, quadra 0038, lotes 0356/0349, sub-lotes 0000/0000, CPD n°s 
00309977/309965. Imóvel matriculado sob n° 106.064 do 2° RGI de Piracicaba - SP. OBS: 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel possui na Prefeitura Municipal de Piracicaba 
o nº de CPD 309965, e segundo este cadastro, o imóvel possui área total de 221,30 m² e área 
construída de 151,81 m². ÔNUS: 1) Conforme Av.01/106.064 consta USUFRUTO em favor de 
Shirley Sebastiana da Silva Stenico. 2) Conforme Av.02/106.064 consta PENHORA no 
processo n° 00155933120108260451-3 pela 2ª Vara Cível de Piracicaba - SP. Avaliado em 
21/05/2019 em R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 433.342,00 
(quatrocentos e trinta três mil e trezentos e quarenta e dois reais).  Depositários: Leila 
Cristina Stenico e Odair Levorato.  
 
LOTE 10: N° PROCESSO: 0010199-65.2013.5.15.0137 - EXEQUENTE: JESIMIEL LIMA DA 
SILVEIRA; EXECUTADO: MW AUTOMOTIVO LTDA + 10.  Um terreno com frente para a 
Estrada 2, em Piracicaba, representado pela metade da Gleba “M”, situada no imóvel 
denominado Chácara São Jorge, no bairro Nazareth, medindo sessenta e dois metros de 
frente, com igual medida nos fundos, por cinquenta metros da frente aos fundos, de ambos os 
lados - 62,00 x 50,00m com área de3.100,00 metros quadrados, confrontando de um lado 
com a Estrada 5 com a qual faz face, de outro lado com parte da gleba “L” e nos fundos com a 
outra metade da gleba “M”, de propriedade de Edgard José Libório, ou com eventuais 
sucessores, localizado na quadra formada pelas Estradas 02,03,04 e 05, cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, no distr. 01, setor 27, quadra 0064, lote 0301, sub-lote 00, 
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inscrição 000.000, cód. CDP 76.078.0. Imóvel matriculado sob nº 37.206 do 2º RGI de 
Piracicaba -SP. OBS: 1) Conforme Av.15/37.206 as Estradas 02,03,04 e 05, do Loteamento 
Chácara São Jorge, atualmente denomina-se Rua Frei Jorge Patrezi, José Passarella, Avenida 
Frei Francisco Antonio Perin e Rua Flávio Ruhnke respectivamente. 2) Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação, sobre o referido imóvel foram edificadas uma casa, de padrão simples, 
com laje, em ruim estado de conservação, com um quarto, um banheiro, sala com cozinha 
integrada e despensa. No imóvel há, ainda, uma área de lazer coberta, com dois banheiros e 
um cômodo anexos, além de piscina, quiosque, campo de futebol e um cômodo independente. 
O imóvel é delimitado por cerca, possuindo muro em apenas um de seus lados. Conforme 
cadastro na Prefeitura Municipal de Piracicaba (CPD 760780), a área construída perfaz 
270,80 m², e está localizado na Rua Frei Jorge Patrezi (esquina com Rua Flávio Ruhnke). 
ÔNUS: 1) Conforme R.07/37.206 consta ARROLAMENTO DE BENS da parte ideal de 4% pela 
Delegacia da Receita Federal de Piracicaba -SP. 2) Conforme R.08/37.206 consta 
ARROLAMENTO DE BENS da parte ideal de 4% pela Delegacia da Receita Federal de 
Piracicaba -SP. 3) Conforme Av.11/37.206 consta PENHORA da parte ideal de 4% no processo 
nº 200761090009273 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 4) Conforme Av.12/37.206consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ideal de 4% no processo 200761090009273 pela 4ª 
Vara Federal de Piracicaba- SP. 5) Conforme Av.13/37.206 consta PENHORA da parte ideal de 
0,40%no processo nº200461090025496 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 6) Conforme 
Av.14/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ideal de 0,40% no processo 
nº200461090025496 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba -SP. 7) Conforme Av.16/37.206 consta 
PENHORA da parte ideal de 4% no processo nº 11027273519954036109 pela 4ª Vara Federal 
de Piracicaba- SP. 8) Conforme Av.17/37.206 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte 
ideal de 4% no processo nº 11027273519954036109 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 9) 
Conforme Av.18/37.206 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo nº 1014266-
58.2015.8.26.0451 pela 6ª Vara Cível de Piracicaba - SP. 10) Conforme Av.19/37.206 consta 
PENHORA no processo nº 1779001920055150012 pela 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba - 
SP. 11) Conforme Av.20/37.206 consta PENHORA da parte ideal 3,60% no processo nº 
200461090025496 pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. 12) Conforme Av.21/37.206 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS da parte ideal de 3,60% no processo nº 200461090025496 
pela 4ª Vara Federal de Piracicaba- SP. Avaliado em 02/04/2018 em R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais). Valor mínimo: R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil 
reais). Depositário: Wilson Zambello.  
 
LOTE 11: N° PROCESSO: 0011442-39.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: ADAUTO DONIZETI 
DE SOUZA; EXECUTADO: JOAO VALDIR MENDONCA + 01. Um Lote de Terreno, sem 
benfeitorias, na cidade, distrito e município de Águas de São Pedro, designado sob nº 25 
(vinte e cinco) da quadra 22 (vinte e dois), do loteamento “Águas de São Pedro”, contendo a 
área superficial de 534,00m² (quinhentos e trinta e quatro metros quadrados) e assim se 
descreve: começa num ponto situado na divisa com o lote nº 24 (vinte e quatro), no 
alinhamento da Rua 40 (quarenta) e segue em linha ligeiramente curva, na distância de 16,40 
mts (dezesseis metros e quarenta centímetros), acompanhando o alinhamento da Rua 40 
(quarenta) até encontrar um ponto na divisa com a viela nº 09 (nove); deflete à direita e segue, 
em linha reta, na extensão de 41,50 mts. (quarenta e um metros e cinquenta centímetros) 
fazendo divisa com a viela nº 09 (nove), até encontrar um ponto na divisa com o lote nº 12 
(doze), deflete à direita e segue em linha reta na distância de 12,20 mts. (doze metros e vinte 
centímetros), fazendo divisa com o lote nº 12 (doze), até encontrar um ponto na divisa com o 
lote nº 24 (vinte e quatro); deflete à direita e segue em linha reta na distância de 35,50 mts 
(trinta e cinco metros e cinquenta centímetros), fazendo divisa com o lote nº 24 (vinte e quatro), 
até encontrar o ponto de partida, no alinhamento da rua 40 (quarenta), confrontando de um lado 
com a viela 9 (nove), do outro lado com o lote nº 24 (vinte e quatro) e nos fundos com o lote nº 
12 (doze). Imóvel matriculado sob nº 5.027 do RGI de São Pedro – SP. OBS: 1) Conforme 
Av.03/5.027 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 
0022.025.01. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, sobre o terreno foi edificado uma 
construção residencial, de médio padrão, a qual, segundo Cadastro Técnico da Prefeitura 
Municipal de Águas de São Pedro - SP, contém 192 m² (cento e noventa e dois metros 
quadrados) de área construída. O imóvel está localizado na Rua Rafael Contador Sobrinho, 
335, Águas de São Pedro - SP. ÔNUS: 1). Conforme R.07/5.027 consta USUFRUTO do 
imóvel em favor de Neuza de Paula Oliveira. 2) Conforme Av.08/5.027 consta PENHORA parte 
ideal de 1/3 no processo nº 00002700420128260584 pelo Oficio Judicial de São Pedro – SP. 3) 
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Conforme Av.09/5.027 consta PENHORA parte ideal de 1/3 no processo nº 
00002718620128260584 pelo Oficio Judicial de São Pedro – SP. 4) Conforme Av.10/5.027 
consta PENHORA parte ideal de 1/6 no processo nº 00002683420128260584 pelo Oficio 
Judicial de São Pedro – SP. Avaliado em 08/11/2019 em R$ 550.000,00 (quinhentos e 
cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 504.185,00 (quinhentos e quatro mil e cento e 
oitenta e cinco reais). Depositário: João Valdir Mendonça.  
 
LOTE 12: N° PROCESSO: 0011006-51.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: HELDIMAR DE 
JESUS CUSTODIO DA SILVA + 05; EXECUTADO: REP EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA 
EPP+ 03. O DOMÍNIO ÚTIL do Apartamento nº 24, localizado no 2º andar, do Bloco 03, 
“EDIFÍCIO LOGAN TOWER”, integrante do “CONDOMÍNIO TOP VILLAGE”, situado na 
Avenida Tucunaré, nº 1.140, neste Município e Comarca de Barueri, deste Estado, com a 
área real de uso privativo de 77,116m2; área real de garagem de 22,385m2; com direito de 
utilização de 02 vagas para veículos de passeio, na garagem coletiva do condomínio; área real 
de uso comum de 65,747m2; perfazendo a área total de 165,248m2; correspondendo-lhe a 
uma fração ideal de 0,6447% nas coisas de uso comum e no terreno do condomínio. Inscrição 
cadastral: nº 24204.00.55.0522.03.008-2. Imóvel matriculado sob n° 109.677 do RGI de Barueri 
- SP. OBS: 1) Conforme Av.01/109.677 o imóvel é cadastrado na Gerência Regional do Estado 
de São Paulo, Capital, sob o RIP nº 6213.0100817-60. 2) Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, de acordo com a certidão positiva emitida pela Prefeitura Municipal de Barueri – SP, 
o imóvel está registrado sob a inscrição cadastral atual sob n° 24454.51.28.0522.03.008.2, e se 
encontra em regular estado de conservação. ÔNUS: 1) Conforme R.03/109.677 consta 
HIPOTECA em favor da Caixa Econômica Federal - CEF. 2) Conforme Av.04/109.677 consta 
PENHORA no processo n° 1591/2003 pela 4ª Vara Cível de Barueri - SP. 3) Conforme Planilha 
de Atualização de Débitos Condominiais, sob o iD nº 4bb4480, há um saldo devedor total de R$ 
267.186,17, atualizados até abril/2017. Avaliado em 24/04/2017 em R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 337.500,00 (trezentos e trinta e sete 
mil e quinhentos reais). Depositário: Julio Cezar Franco Vieira. 
 
LOTE 13: Nº PROCESSO: 0012533-04.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: KARINA DE FATIMA 
SANTOS SAMPAIO; EXECUTADO: UNIALIMENTAR COMERCIO E SERVICOS DE 
ALIMENTOS LTDA + 17. Lote de terreno sob nº 04, da Quadra “J”, com frente para a Rua 
Leonidas Camargo Madeira, do Loteamento “SEIS IRMÃOS”, situado nesta cidade e comarca 
de Tietê, perímetro urbano, com as seguintes divisas e confrontações: na frente, por 10,00 
metros, com a Rua Leonidas Camargo Madeira; do lado direito de quem da frente olha para o 
lote, por 44,17 metros, com o lote nº 03; nos fundos, por 30,94 metros, com a Viela Sanitária; e 
do lado esquerdo, finalmente, por 57,90 metros, com propriedade de Antonio Beloto, fechando-
se o perímetro, encerrando 884,72m². Imóvel matriculado sob nº 19.110 do RGI de Tietê – SP. 
OBS: 1) Conforme R.04/19.110 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Tietê sob nº 000005542008701. 2) Conforme Auto de Avaliação, não consta construção ou 
edificação no imóvel, sendo ocupado apenas por vegetação. ÔNUS: 1) Conforme Av.07/19.110 
consta BLOQUEIO do imóvel no processo nº 0001727-62.2014.8.26.0629 pela 1ª Vara da 
Comarca de Tietê – SP. 2) Conforme Av.08/19.110 consta PENHORA no processo nº 
00019984-12.010.5.15.0153 pela Vara do Trabalho de Ribeirão Preto – SP. 3) Conforme 
Av.09/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 32697201304109007 pela 
21ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 4) Conforme Av.10/19.110 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 03933201189209004 pela Vara do Trabalho de São José dos Pinhais 
– PR. 5) Conforme Av.11/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
1189021212909008 pela 8ª Vara do Trabalho de Londrina – PR. 6) Conforme Av.12/19.110 
consta PENHORA no processo nº 0011303-52.2013.5.15.0118 pela Vara do Trabalho da 
Comarca de Itapira – SP. 7) Conforme Av.17/19.110 consta PENHORA no processo nº 900-
02.2011.5.15.0051 pela Vara Coordenadoria Integrada de Atividades Adm. Jud. e Cm. de 
Piracicaba – SP. 8) Conforme Av.18/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 3642.88.2016.4.013901 pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciaria de Marabá – 
PA. 9) Conforme Av.19/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00002099420135040383 pela 3ª Vara do Trabalho de Taquara – RS. 10) Conforme 
Av.20/19.110 consta PENHORA no processo nº 0001197-85.2013.5.15.0003 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Sorocaba – SP. 11) Conforme Av.21/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00068025820125120026 pela 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis – SC. 
12) Conforme Av.22/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
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00245007720178160014 pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Londrina – PR. 13) Conforme 
Av.23/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00111575520135120001 
pela 1ª Vara do Trabalho de Florianópolis – SC. 14) Conforme Av.24/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº  00027453820105020028 pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 2ª Região - São Paulo. 15) Conforme Av.25/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00003164120135040383 pela 3ª Vara do 
Trabalho de Taquara – RS. 16) Conforme Av.27/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 32697201304109007 pela 21ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 17) Conforme 
Av.28/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00013338520115070032 
pela 1ª Vara do Trabalho de Maracanau – CE. 18) Conforme Av.29/19.110 consta PENHORA 
no processo nº 0159400-54.2009.5.15.0111 pela Vara do Trabalho de Tietê – SP. 19) Conforme 
Av.30/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 177072011002090000 
pela 2ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 20) Conforme Av.31/19.110 consta PENHORA no 
processo nº 00023677020105150109 pela Central de Mandados do Foro de Sorocaba – SP. 
21) Conforme Av.32/19.110 consta PENHORA no processo nº 0011062-04.2013.5.15.0078 pela 
Vara do Trabalho de Piedade – SP. 22) Conforme Av.33/19.110 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo nº 176332011002090001 pela 2ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 23) 
Conforme Av.34/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00012944120115020028 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 24) Conforme 
Av.36/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 09932201201809009 pela 
1ª Vara do Trabalho de Londrina – PR. 25) Conforme Av.37/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00012860920145070032 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Maracanaú – CE. 26) Conforme Av.38/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00021629320115150145 pela Vara do Trabalho de Itatiba – SP . 27) 
Conforme Av.39/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
015122011652090003 pela 18ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 28) Conforme Av.40/19.110 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00007132120125110002 pela Vara do 
Trabalho de Tefe – AM. 29) Conforme Av.41/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 325302012002090002 pela 2ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 30) Conforme 
Av.42/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00009637620145090863 
pela 7ª Vara do Trabalho de Londrina – PR. 31) Conforme Av.43/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00004094220125150121 pela Vara do 
Trabalho de São Sebastião - SP. 32) Conforme Av.44/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 3330-15.2016.4.01.3901 pela 1ª Vara da Justiça Federal  de Primeiro 
Grau no Pará - Seção Judiciária do Pará Subseção Judiciária de Marabá. 33) Conforme 
Av.46/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00008938520135090122 
pela 4ª Vara do Trabalho de São Jose dos Pinhais - PR. 34) Conforme Av.47/19.110 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00118134620145150016 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Sorocaba – SP. 35) Conforme Av.48/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00008253420125150016 pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba – SP. 
36) Conforme Av.49/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00108907720165150039 pela Vara do Trabalho de Capivari – SP. 37) Conforme Av.50/19.110 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 328042012005090002 pela 5ª Vara do 
Trabalho de Curitiba – PR. 38) Conforme Av.51/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 19240201301009009 pela 10ª Vara do Trabalho de Curitiba – PR. 39) Conforme 
Av.52/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00000403520165130001 
pela 1ª Vara do Trabalho de João Pessoa – PB. 40) Conforme Av.53/19.110 consta PENHORA 
no processo nº 0010890-77.2016.5.15.0039 pela Vara do Trabalho de Capivari – SP. 41) 
Conforme Av.55/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00005811720135090670 pela 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais – PR. 42) 
Conforme Av.56/19.110 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
01121007020085090670 pela 4ª Vara do Trabalho de São Jose dos Pinhais – PR. Avaliado em 
02/09/2019 em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 150.000,00 (cento e 
cinquenta mil reais). Depositário: Geraldo João Coan. 

LOTE 14: 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 
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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 15: N° PROCESSO: 0010774-05.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: ROMUALDO VITTI; 
EXECUTADO: METALURGICA STRACKE LTDA - EPP + 02. Um terreno constituído pelo lote 
35-A, das glebas I e II, com área de 11.140,00m2 (onze mil e cento e quarenta metros 
quadrados), situado no loteamento Califórnia Paulista, perímetro urbano de Rio Grande da 
Serra, e comarca de Ribeirão Pires, com as confrontações seguintes: Começa na Estaca 
encravada à margem direita da estrada que liga a Estrada de Ribeirão Pires- Via Anchieta, ao 
Parque Rio Grande, estaca essa comum de divisa com o lote 35 em linha reta pela distância de 
350 metros, mais ou menos, alcança o córrego comum de divisa da Califórnia Paulista com 
herdeiros de José Maria de Figueiredo, deflete à esquerda e seguindo o curso do córrego 
alcança o marco de divisa com o lote 36, daí deflete à esquerda, novamente em linha reta pela 
distância de 355 metros, alcança o marco encravado na margem direita da estrada já refeita, 
digo, já referida, confrontando nessa extensão com o lote 36, finalmente, defletindo à esquerda 
e acompanhando a margem da estrada, pela distância de 30 metros alcança o ponto de partida. 
Imóvel matriculado sob n° 8.756 do RGI de Ribeirão Pires - SP. OBS: Conforme Certidão de 
Oficial de Justiça, o referido terreno não possui construções, estando em mata virgem, com 
frente à Rua Alaska, do lado direito da referida via para quem segue em direção à Estrada do 
Caçula, ou seja, terreno em aclive acentuado, com inscrição municipal sob nº 
42121.51.71.0001.00.000.1. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura 
Municipal de Rio Grande da Serra – SP, em 23/10/2018, constam débitos relativos à IPTU no 
valor de R$ 359,52. Avaliado em 07/03/2017 em R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). 
Valor mínimo: R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Depositário: METALURGICA 
STRACKE LTDA – EPP. 
 
LOTE 16: 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 17: N° PROCESSO: 0011228-19.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: ADAUTO JACQUIE; 
EXECUTADO: JOSE AUGUSTO POSSATO & CIA LTDA-ME + 03. Um terreno da Rua 12, em 
Piracicaba, compreendendo o lote n° 20, da quadra “A” S.Q.3. do “Jardim Itapuã”, medindo 
três metros (3,00 m), de frente , catorze metros e catorze centímetros  (14,14 m), em curva com 
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a Rua 12 e Rua 8, segue pela rua 8, quinze metros (15,00 m), de um lado mede vinte e quatro 
metros (24,00m), e confronta com o lote 19, e nos fundos mede doze metros (12,00 m), e 
confronta com a parte do lote 21, encerrando uma área de 270,65 metros quadrados, imóvel 
esse localizado na quadra completada pelas ruas: 7,8 e 12 e Avenida  1. Imóvel matriculado 
sob n° 2671 do 2° RGI de Piracicaba - SP. OBS: 1) Conforme Av.03/2671 a antiga Rua 12 
atualmente denomina-se Rua Júlio Soares Diehl e a Rua 08, atualmente denomina-se Rua 
Breno Ferraz do Amaral. 2) Conforme Av.04/2671 consta que foi construído no terreno supra 
um prédio n° 121, da Rua Júlio Soares Diehl. 3) Conforme Av.13/2671 consta que o imóvel se 
encontra cadastrado na Prefeitura Municipal de Piracicaba, no distr.01-Setor 26 – quadra 0103- 
lote 0280- sub-lote 0000 - inscrição 451848. 4) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o 
prédio residencial possui aproximadamente 150,00m de área construída, distribuída em 
parte residencial e área de lazer, além de uma piscina com cerca de 35,00m2. 5) Conforme 
Auto de Reavaliação, a área externa do imóvel é toda revestida de pedra mineira, área de lazer 
com churrasqueira, fogão à lenha, forno, banheiro. Detalhes nas paredes em pedra madeira. O 
piso na parte residencial é de cimento (não tem revestimento cerâmico). Imóvel em bom estado 
de conservação. ÔNUS: 1) Conforme Av.19/2671 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO no processo 
n° 1011747-47.2014.8.26.0451 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba –SP. 2) Conforme Av.20/2671 
consta PENHORA no processo n° 1011747-47.2014 pela 5ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 3) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 
02/10/2019, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.184,31. Reavaliado em 
30/09/2019 em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 120.000,00 
(cento e vinte mil reais). Depositário: José Augusto Possato.  
 
LOTE 18: Nº PROCESSO: 0000729-15.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: DIONALDO 
NASCIMENTO RODRIGUES; EXECUTADO: BENDASSOLI & BENDASSOLI DISTRIB. DE 
ALIMENTOS LTDA – ME + 02. O lote de terreno sob nº 09 da quadra “F” do loteamento 
denominado Vale do Sol – Park Residencial – situado nesta cidade de Piracicaba, com frente 
para a Rua Quatro, lado par, onde mede vinte e seis metros e setenta centímetros; do lado 
direito de quem da rua olha para o imóvel, mede quarenta e um metros e confronta com o lote 
nº 10, do lado esquerdo, mede quarenta e dois metros e confronta com o lote 08 e nos fundos, 
mede vinte e cinco metros e confronta com parte dos lotes 13 e 14, localizado a 68,00 metros 
da Rua Dois, contados após o término da curvatura com a Rua Quatro na quadra que se 
completa com a Rua Cinco, encerrando a área de 1.037,50 metros quadrados, localizado a 
43,00 metros, contados após o termino da curvatura que ela faz em confluência com as Ruas 
Quatro e Cinco. Cadastrado na Prefeitura Municipal, no setor 54, quadra 006, lote 442. Imóvel 
matriculado sob nº 53.183 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme Av.02/53.183 
consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal local no Setor 54, Quadra 0006, 
Lote 0442 e CPD nº 1095134. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que sobre o 
terreno foi edificado um prédio residencial de baixo padrão (não averbado), e que levou o nº 
366 da Rua Ângelo Carregari (antiga rua 4), com área construída aproximada de 125,00 m². 
2) Conforme Av.10/53.183 foi declarada a ineficácia da alienação feita pelos executados, 
registrada sob nº 08/53.183. ÔNUS: 1) Conforme R.06/53.183 consta USUFRUTO em favor de 
Leonor Brilio de Godoy. 2) Conforme Av.09/53.183 consta CLÁUSULAS RESTRITIVAS de 
incomunicabilidade e impenhorabilidade da parte ideal de 2/ do imóvel. 3) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba – SP, em 26/03/2020, consta débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 5.712,23. Avaliado em 04/09/2019 em R$ 380.000,00 (trezentos 
e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais). Depositário: 
Antonia de Fatima de Godoy Bendassoli e José Francisco Bendassoli. EFEITOS SUSPENSOS! 

LOTE 19: 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 
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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 20: 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 21: Nº PROCESSO: 0010265-06.2017.5.15.0137 - EXEQUENTE: RUBENILSA MARIA 
DE LIMA; EXECUTADO: PEREIRA DA SILVA IMPERADOR GRILL LTDA - ME + 02. Os 
direitos decorrentes da propriedade fiduciária (objeto da Av.01/96.927) do 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 22: Nº PROCESSO: 0000129-86.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: FABIANA TEIXEIRA 
DA SILVA; EXECUTADO: MIRANDA & MIRANDA DROGARIA LTDA – ME + 10. Prédio 
residencial com frente para a Rua Onésimo Simões Silva, sob nº 128, no “Jardim Nova 
Europa”, desta cidade de Limeira, comarca e 2ª circunscrição, contendo dois dormitórios, sala, 
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banho, hall, copa e rancho nos fundos e respectivo terreno que corresponde a metade do lote 
10, da quadra A, medindo 5,00 metros de frente; 25,00 metros do lado direito divisando com a 
outra metade do lote 10, 25,00 metros no lado esquerdo, divisando com Joaquim Rodrigues da 
Matta; e, 5,00 metros nos fundos, confrontando com Benedito Faustino dos Santos, perfazendo 
uma área de 125,00 metros quadrados. Está cadastrado na Prefeitura Municipal na quadra 
0725, unidade 010. Imóvel matriculado sob nº 26.834 do 2º RGI de Limeira – SP. ÔNUS: 
Conforme Auto de Penhora/Avaliação, o imóvel possui um total de 83,13 metros quadrados de 
construção, conforme cadastro municipal, em regular estado de conservação. Avaliado em 
30/05/2016 em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 166.500,00 (cento 
e sessenta e seis mil e quinhentos reais). Depositários: Lídia Maria de Jesus Miranda e 
Ebenezer Oliveira Miranda. 
 
LOTE 23: 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 24: 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 25: Nº PROCESSO: 0001650-71.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: CLAUDIONOR 
BRAGA REBOUCAS; EXECUTADO: CARLOS ALBERTO GORGA & IRMAOS LTDA – ME + 
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03. Apartamento nº 11, situado no 1º andar, do Condomínio Residencial Elite, com frente 
para a Rua Cincinato da Silva Braga, nº 123, em Piracicaba, contendo a área útil de 
45,0075 metros quadrados, comum de 36,4381 metros quadrados, onde se acha implícita 
uma vaga descoberta para guarda de veículo, total de 81,4456 metros quadrados, com uma 
participação ideal no terreno de 3,84615% (por cento) ou 35,3846 metros quadrados, 
cadastrado na Prefeitura Municipal local, distr. 01, setor 04, quadra 0050, lote 0937, sub-lote 
000, CPD 123.661-1 (em maior área). Imóvel matriculado sob nº 65.352 do 2º RGI de 
Piracicaba – SP. OBS: Conforme Av.04/65.352 consta que o imóvel está cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Piracicaba, no dist. 01, setor 04, quadra 0050, lote 0937, sub-lote 0005, 
CPD 0142.541.2. Avaliado em 07/11/2019 em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 155.839,00 (cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e trinta e nove reais). 
Depositário: Adilson Rogério Gorga.  
 
LOTE 26: Nº PROCESSO: 0010492-59.2018.5.15.0137 – EXEQUENTE: ELIZABETE MARIA 
APARECIDA JULIAO; EXECUTADO: MARIA LIDIA GALVANI DOS SANTOS. O lote de 
terreno sob nº 2 da quadra Q do loteamento denominado Parque São Jorge, no Bairro 
Guamium, em Vila Rezende, desta cidade de Piracicaba, contando a área de 322,20 ms. 2, 
com frente para a Rua Serra Azul, na qual mede 10,00 metros, com igual medida nos fundos, 
dividindo de um lado em 32,15 metros, com o lote nº 1, de outro em 32,30 metros com o lote 3 
e nos fundos, separado por caminho, com José Tavares, localizado entre as Ruas Brodoschi e 
Batatais, distante 10,00 metros desta última. Imóvel matriculado sob nº 16.545 do 1º RGI de 
Piracicaba – SP. OBS: Conforme Av.02/16.545 consta que o imóvel está localizado no lado 
ímpar da Rua Serra Azul; cadastro municipal setor 0049, quadra 002, lote 0345. Avaliado em 
17/09/2019 em R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais). Valor mínimo: R$ 
123.750,00 (cento e vinte três mil e setecentos e cinquenta reais). Depositário: Maria Lídia 
Galvani dos Santos.  
 
LOTE 27: N° PROCESSO: 0010104-35.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: NEUSA MARIA 
RIZZIOLLI POLI; EXECUTADO: GERALDO J. COAN & CIA. LTDA + 07. Lote de terreno sob 
nº 03, da quadra “J”, com frente para a Rua Leonidas Camargo Madeira, do loteamento 
“Seis Irmãos”, situado nesta cidade e comarca de Tietê, perímetro urbano, com as seguintes 
divisas e confrontações: na frente, por 11,00 metros, com a Rua Leonidas Camargo Madeira; 
do lado direito de quem da frente olha para o lote, por 40,31 metros, com o lote n° 02; nos 
fundos, por 11,89 metros, com a Viela Sanitária; e do lado esquerdo, finalmente, por 44,17 
metros, com o lote n° 04, fechando-se o perímetro, encerrando 469,15 m². Imóvel matriculado 
sob n° 19.109 do RGI do Tietê - SP.OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel não 
possui benfeitorias. ÔNUS: 1) Conforme AV.05/19.109 foi determinado o BLOQUEIO do imóvel 
desta matrícula no processo n° 0001727-62.2014.8.26.0629 pela 1ª Vara  de Tietê -SP. 2 
)Conforme Av.06/19.109 consta PENHORA no processo n° 00019984120105150153 pela Vara 
do Trabalho da Comarca de Ribeirão Preto –SP. 3) Conforme Av.07/19.109 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 03933201189209004 pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região, São José dos Pinhais-PR. 4) Conforme AV.08/19.109 consta 
PENHORA no processo n° 002029-76.2010.5.15.0051 pela Vara do Trabalho da Comarca de 
Piracicaba–SP.5) Conforme AV.09/19.109 consta INDISPONIBILIDADE  DE BENS no processo 
n° 1189021212909008 pela 8ª Vara do Trabalho de Londrina-PR. 6) Conforme AV.10/19.109 
consta PENHORA no processo nº 0011303-52.2013.5.15.0118 pela Vara do Trabalho da 
Comarca de Itapira-SP. 7) Conforme AV.13/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo n° 17668201100209000 pela  2ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR. 8) Conforme 
AV.15/19.109 consta PENHORA no processo n° 900-02.2011.5.15.0051 pela Vara da 
Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, Jud. E CM de Piracicaba - SP. 9) Conforme 
AV.16/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 3642.88.2016.4.013901  
pela 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Marabá-PA. 10) Conforme AV.17/19.109 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00002099420135040383 pela 3ª Vara 
do Trabalho de Taquara-RS. 11) Conforme AV.18/19.109 consta PENHORA no processo nº 
0001197-85.2013.5.15.0003 pela Primeira Vara do Trabalho de Sorocaba-SP. 12) Conforme 
AV.19/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00068025820125120026 
pela 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis - SC. 13) Conforme AV.20/19.109 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00111575520135120001 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Florianópolis-SC. 14) Conforme AV.21/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo n° 00027453820106020028 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
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Região - São Paulo.15) Conforme AV.22/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo n° 00003164120135040383 pela 3ª Vara do Trabalho de Taquara-RS. 16)Conforme 
AV.24/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00013338520115070032 
pela 1ª Vara do Trabalho de Maracanau - CE. 17) Conforme AV.25/19.109 consta PENHORA 
no processo nº 0159400-54.2009.5.15.0111 pela Vara do Trabalho de Tietê -SP. 18) Conforme 
AV.26/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 177072011002090000 
pela 2ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR. 19) Conforme AV.27/19.109 consta PENHORA no 
processo nº 00023677020105150109 pela Central de Mandados do Foro de Sorocaba-SP. 20) 
Conforme AV.28/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
176332011002090001 pela 2ª Vara do Trabalho de Curitiba-PR. 21) Conforme AV.29/19.109 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 00012944120115020028 pelo Tribunal 
Superior do Trabalho - da 2ª Região. 22)Conforme AV.31/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo 09932201201809009 pela 1ª Vara do Trabalho de Londrina-
PR.23)Conforme AV.32/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 
00012860920145070032 pela 1ª Vara do Trabalho de Maracanau – CE. 24) Conforme 
AV.33/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00021629320115150145 
pela Vara do Trabalho de Itatiba-SP. 25) Conforme AV.34/19.109 consta INDISPONIBILIDADE 
DE BENS no processo 015122011652090003 pela 18ª Vara do Trabalho de Curitiba - PR. 26) 
Conforme AV.35/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 
00007132120125110002 pela Vara do Trabalho de TEFE – AM. 27) Conforme AV.36/19.109 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00009637620145090863 pela 7ª Vara do 
Trabalho de Londrina - PR. 28) Conforme AV.37/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo 00004094220152150121 pela Vara do Trabalho de São Sebastião - SP. 29) 
Conforme AV.38/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS do processo 3330-
15.2016.4.01.3901 pela Primeira Vara da Justiça Federal de Primeiro Grau do Pará – Seção 
Judiciária do Pará Subseção Judiciária de Marabá. 30) Conforme AV.40/19.109 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00008938520135090122 pela 04ª Vara do 
Trabalho de São José Dos Pinhais - PR. 31) Conforme AV.41/19.109 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00118134620145150016 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Sorocaba - SP. 32) Conforme AV.42/19.109 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no Processo 00008253420125150016 pela 2ª Vara do Trabalho de Sorocaba - SP. 
Avaliado em 27/03/2018 em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Depositário: Rubens Alberto Coan.  
 
LOTE 28: N° PROCESSO: 0000925-48.2011.5.15.0137 – EXEQUENTE: EDUARDO 
RODRIGUES DE PROENCA +01; EXECUTADO: MASTER MANUTENCAO E CONSTRUCAO 
CIVIL LTDA. -ME +05. Uma área de terras denominada “09”, situada no Bairro Boa Vista, 
município de Torre de Pedra, desta Comarca de Tatuí- SP, com a seguinte descrição 
perimetral: - a referida gleba é delimitada por um polígono irregular, cuja descrição se inicia no 
ponto 75, como segue:- do ponto 75 segue até o ponto 76, no azimute de 1°00’03” e a distância 
de 4,01m, confrontando com a área 16 pertencentes a Aparecido Donizete Novais, Iolanda de 
Araújo e Aparecido Fraizoli Garcia, do ponto 76 segue até o ponto 77, no azimute de 0°20’33” e 
a distância de 208,11m; do ponto  77, segue até o ponto 78, no azimute de 258°10’50” e a 
distância de 161,42m, confrontando com o ponto 76 ao 78 com área remanescente 03 de Ana 
Cristina de Albuquerque do Canto e Silva, Flávio Antonio de Albuquerque e Ana Lúcia de 
Albuquerque, do ponto 78 segue até o ponto 81B, no azimute de 183°14’09” e a distância de 
173,58m, confrontando com a área 8 pertencente a Aparecido Donizete Novais e Iolanda de 
Araújo, finalmente do ponto 81B segue até o ponto 75 (início da descrição), no azimute de 
91°58’38” e a distância de 166,58m, confrontando com a área 15 pertencente a Moacir Santo 
da Torre: fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 31.194,3354m2 
ou 3,1194ha ou 1,2890 alqueires e um perímetro de 713,70m. A gleba tem acesso através de 
caminho de uso comum. Imóvel esse cadastrado no INCRA sob n° 950.092.804.223-0, com a 
área total de 241,2000ha; mód. rural 37,0506ha; n° mód rurais 6,51ha, mód. Fiscal 30,00ha; n° 
mod. fiscais 8,0400; f. min. parc.2,000ha. Imóvel matriculado sob n° 70.802 do RGI de Tatuí - 
SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, no imóvel foi edificada uma casa com 90,00m2, 
aproximadamente, de área construída. O bairro da Boa Vista, atualmente denomina-se 
Bairro dos Lemes. Avaliado em 22/03/2018 em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Valor mínimo R$ 137.250,00 (cento e trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais). 
Depositário: Amauri Marcelo Rogério.  
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LOTE 29: Nº PROCESSO: Carta Prec. 0010721-87.2016.5.15.0137 (Processo Principal nº 
1001341-23.2013.5.02.0385) – EXEQUENTE: FRANCISCO APARECIDO GOMES; 
EXECUTADO: POLIKRAFT SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL LTDA + 02. A) 
Apartamento nº 302 (trezentos e dois), componente do “CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ÔNIX 
RESIDENCE”, localizado na cidade de Águas de São Pedro, nesta comarca de São Pedro, 
com frente para à Rua Armando Brandini, sob nº 166; apartamento esse situado no Terceiro 
Pavimento, com a área útil de 45,20m², a área comum de garagem (01 vaga indeterminada) 
18,56m²; área comum de 45,26m² e a área total de 109,02m²; divisando pela frente com o 
recuo do prédio em relação à Rua Armando Brandini, a esquerda com área do Condomínio, ao 
fundo com o hall do andar e a direita com os apartamentos de final “04”, correspondendo o dito 
apartamento a cota ideal de 2,1700% sobre o terreno e nas demais coisas de uso comum do 
condomínio. Inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro sob n° 
0044.039.24. Imóvel matriculado sob nº 20.899 do RGI de São Pedro – SP. ÔNUS: 1) 
Conforme R.04/20.899 consta reserva de USUFRUTO VITALÍCIO em favor de Silmara 
Aparecida Alves de Oliveira e seu marido Sergio Roberto de Oliveira. 2) Conforme Av.06/20.899 
consta CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE do imóvel. Avaliado 
em 19/08/2016 em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais). Valor mínimo: R$ 73.337,00 
(setenta e três mil e trezentos e trinta e sete reais).  
B) Apartamento nº 202 (duzentos e dois), componente do “CONDOMINIO EDIFÍCIO ÔNIX 
RESIDENCE”, localizado na cidade de Águas de São Pedro, nesta comarca de São Pedro, 
com frente para a Rua Armando Brandini, sob nº 166; com a área útil de 45,20m², a área 
comum de garagem (01 vaga indeterminada) 18,56m², área comum de 45,26m² e a área total 
de 109,02m², o qual é composto de 01 (um) dormitório, sala de estar, 1 (um) banheiro, cozinha 
e terraço; localizando-se na parte anterior do prédio, confrontando pela frente com o recuo do 
prédio em relação a Rua Armando Brandini, pelo fundo com hall do andar, pelo lado esquerdo 
com área do Condomínio, e pela direita com os apartamentos com final “04”, correspondendo o 
dito apartamento a cota ideal de 2,1766% sobre o terreno e nas demais coisas de uso comum 
do condomínio. Inscrição cadastral na Prefeitura Municipal de Águas de São Pedro sob n° 
0044.039.11. Imóvel matriculado sob nº 20.900 do RGI de São Pedro – SP. ÔNUS: Conforme 
Av.06/20.900 consta CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE E IMPENHORABILIDADE do 
imóvel.  Avaliado em 19/08/2016 em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 
115.557,00 (cento e quinze mil e quinhentos e cinquenta e sete reais). Depositário: Deborah 
Louise Alves de Oliveira e Renata Christine Alves de Oliveira. 

 
LOTE 30: N° PROCESSO: 0011658-68.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: JOSEMAR 
FERREIRA DE PAULA; EXECUTADO: EXECUCAO SEGURANCA LTDA. A) Chácara sob o 
n. 23, da Quadra A, do Loteamento “CHACÁRAS DE RECREIO VISTA VERDE” situado no 
Bairro do Varejão, neste Município e Comarca de Mairinque, Estado de São Paulo, com a 
seguinte descrição: mede 35,89 metros de frente para a Alameda dos Pinheiros, lado par, 
81,64 metros do lado direito de quem da alameda olha para o imóvel, confrontando com a 
chácara 22; 73,25 metros do lado esquerdo, confrontando com a chácara 24; e nos fundos 
mede 25,05 metros e mais 3,09, confrontando com propriedade de Eduardo Xavier Nunes; 
encerrando a área de 2.444,73 metros quadrados. Cadastro na Municipalidade de Mairinque – 
SP sob o nº 01.10.063.0830.001. Imóvel matriculado sob o nº 3.888 do RGI de Mairinque – SP. 
OBS: Conforme Auto de Avaliação, as coordenadas geográficas de localização do lote são: -
23.433006, - 47.290893. O terreno fica acima do nível da rua, em leve aclive, com algumas 
árvores apenas nos fundos do terreno, localizado no Condomínio Sítio Três Lagos. Consta 
ainda que o Loteamento Chácaras de Recreio Vista Verde atualmente é denominado 
Condomínio Sitio Três Lagos, Bairro Varejão, Mairinque – SP. As Coordenadas Geográficas 
para chegar ao Condomínio Sitio Três Lagos são: 23.430965, - 47.284726. ÔNUS: 1) Conforme 
R.03/3.888 consta HIPOTECA CEDULAR DE 1º GRAU E SEM CONCORRENCIA DE 
TERCEIRO em favor do Banco Santander (Brasil) S/A. 2) Conforme Av.04/3.888 consta 
PENHORA no processo nº 1015689-09.2013 pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri – SP. 
3) Conforme Av.05/3.888 consta PENHORA no processo nº 00112417120150108 pela Vara do 
Trabalho de São Roque – SP.  4) Conforme Av.06/3.888 consta PENHORA no processo nº 
0012260152015510108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 5) Conforme Av.07/3.888 
consta PENHORA no processo 00044769020145020202 pela Central de Mandados da 
Comarca de São Paulo – SP. 6) Conforme Av.08/3.888 consta PENHORA no processo 
00101460620155150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 7) Conforme Av.09/3.888 
consta PENHORA no processo nº 10290-25.2013.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de 
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Atividades Adm., Jud. e CM de Piracicaba- SP. 8) Conforme Av.10/3.888 consta PENHORA no 
processo nº 0011606-39.2014.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm., 
Jud. e CM de Piracicaba - SP.  9) Conforme Av.11/3.888 consta PENHORA no processo nº  
00115419620165150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 10) Conforme Av.12/3.888 
consta PENHORA no processo nº 1000128-80.2014.5.02.0341 pela 1ª Vara do Trabalho de 
Itaquaquecetuba – SP. 11) Conforme Av.13/3.888 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 00023989720135020028 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São 
Paulo – SP. 12) Conforme Av.14/3.888 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
000024352720135020028 pela 28ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 13) Conforme 
Av.15/3.888 consta PENHORA no processo nº 000044769020145020202 pela Central de 
Mandados de São Paulo - SP. 14) Conforme Av.16/3.888 consta PENHORA no processo  nº 
1096679-51.2014.8.26.0100 pelo 30º Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – 
SP. 15) Conforme Av.17/3.888 consta PENHORA no processo nº 1016076-24.2013.8.26.0068 
pelo 5º Ofício Cível da Comarca de Barueri – SP. 16) Conforme Av.18/3.888 consta PENHORA 
no processo nº 00105530720185150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 17) 
Conforme Av.19/3.888 consta PENHORA no processo nº 00108077720185150108 pela Vara 
do Trabalho de São Roque – SP. 18) Conforme Av.20/3.888 consta PENHORA no processo nº 
00006117720145020002 pela Central de Mandados de São Paulo - SP. 19) Conforme 
Av.21/3.888 consta PENHORA no processo nº 00007669720145020061 pela Central de 
Mandados de São Paulo - SP. 20) Conforme Av.22/3.888 consta PENHORA no processo nº 
0011203-51.2014.5.15.0025 pela Vara do Trabalho de Botucatu – SP. 21) Conforme 
Av.23/3.888 consta PENHORA no processo nº 0000578620145020005 pela 5ª Vara São Paulo 
– SP. 22) Conforme Av.24/3.888 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 
00241341820165240041 pela Vara do Trabalho de Corumbá – MS. 23) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Mairinque – SP, em 27/03/2020, constam débitos 
relativos a IPTU no valor de R$ 4.593,42. Avaliado em 30/01/2020 em R$ 123.000,00 (cento e 
vinte e três mil reais). Valor mínimo: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais).  
B) CHÁCARA sob o n. 19, da quadra F, do Loteamento “CHÁCARAS DE RECREIO VISTA 
VERDE”, situado no Bairro do Varejão, perímetro urbano deste Município e Comarca de 
Mairinque, Estado de São Paulo com a seguinte descrição: mede 24,83 metros de frente para 
a Alameda das Paineiras, lado ímpar; 32,78 metros do lado direito de quem da alameda olha 
para o imóvel, confrontando com o Sistema de Lazer 09; deflete à esquerda e mede 14,62 
metros, deflete à direita medindo 36,66 metros, deflete à esquerda medindo 14,62 metros, 
deflete à direita medindo 36,66 metros, deflete à esquerda medindo 32,00 metros, confrontando 
com propriedade de Antônio Silveira Barbosa;  84,26 metros do lado esquerdo, confrontando 
com a chácara 18; e nos fundos mede 21,81 metros, mais 15 metros, confrontando com 
propriedade de Antônio Silveira Barbosa; encerrando a área de 3.326,01 metros quadrados. 
Cadastrado na Municipalidade de Mairinque – SP sob o n. 01.10.068.0380.001. Imóvel 
matriculado sob o nº 3.889 do RGI de Mairinque – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, 
consta as coordenadas geográficas de localização do lote é: - 23.436552, - 47.286411. O 
terreno fica acima do nível da rua, em leve aclive, e está localizado no Condomínio Sítio Três 
Lagos. Consta ainda que o Loteamento Chácaras de Recreio Vista Verde atualmente é 
denominado Condomínio Sitio Três Lagos, Bairro Varejão, Mairinque – SP. As Coordenadas 
Geográficas para chegar ao Condomínio Sitio Três Lagos são: 23.430965, - 47.284726. ÔNUS: 
1) Conforme R.03/3.889 consta HIPOTECA CEDULAR DE 1º GRAU E SEM CONCORRÊNCIA 
DE TERCEIROS em favor do Banco Santander (Brasil) S/A. 2) Conforme Av.04/3.889 consta 
PENHORA no processo nº 1015689-09.2013 pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri – SP. 
3) Conforme Av.05/3.889 consta PENHORA no processo nº 00122601520150108 pela Vara do 
Trabalho de São Roque – SP. 4) Conforme Av.06/3.889 consta PENHORA no processo nº 
00001915720145020201 pela Central de Mandados da Comarca de São Paulo - SP. 5) 
Conforme Av.07/3.889 consta PENHORA no processo nº 10290-25.2013.5.15.0051 pela 
Coordenadoria Integrada de Atividades Adm., Jud. e CM de Piracicaba - SP. 6) Conforme 
Av.08/3.889 consta PENHORA no processo nº 0011606-39.2014.5.15.0051 pela Coordenadoria 
Integrada de Atividade Adm., Jud. e CM de Piracicaba – SP. 7) Conforme Av.09/3.889 consta 
PENHORA no processo nº 1000128-80.2014.5.02.0341 pela 1ª Vara do Trabalho de 
Itaquaquecetuba – SP. 8) Conforme Av.10/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 00023989720135020028 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São 
Paulo – SP. 9) Conforme Av.11/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00024352720135020028 pela 28ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 10) Conforme 
Av.12/3.889 consta PENHORA no processo nº 1096679-51.2014.8.26.0100 pelo 30º Ofício 
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Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP. 11) Conforme Av.13/3.889 consta 
PENHORA no processo nº 1016076-24.2013.8.26.0068 pela Vara do 5º Ofício Cível da 
Comarca de Barueri – SP. 12) Conforme Av.14/3.889 consta PENHORA no processo nº 
00105530720185150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 13) Conforme Av.15/3.889 
consta PENHORA no processo nº 00106223920185150108 pela Vara do Trabalho de São 
Roque – SP. 14) Conforme Av.16/3.889 consta PENHORA no processo nº 
00006117720145020002 pela Central de Mandados de São Paulo - SP. 15) Conforme 
Av.17/3.889 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00005718620145020005 
pela 5ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 16) Conforme Av.18/3.889 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00241341820165240041 pela Vara Do 
Trabalho de Corumbá - MS. 17) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Mairinque – SP, em 27/03/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 4.860,56. 
Avaliado em 30/01/2020 em R$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais). Valor mínimo: 
R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais).  
C) CHÁCARA sob o n. 15, da Quadra F, do Loteamento “CHÁCARAS DE RECREIO VISTA 
VERDE”, situado no Bairro do Varejão, perímetro urbano deste Município e Comarca de 
Mairinque, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: mede 16,58 metros em curva de 
frente para a Alameda das Paineiras, lado ímpar, 63,50 metros do lado direito de quem da 
Alameda olha para o imóvel, confrontando com a chácara 16; 73,13 metros, do lado esquerdo, 
confrontando com a chácara 14; e nos fundos mede 21,91 metros, confrontando com a chácara 
01, deflete à direita medindo 19,51 metros e mais 14,17 metros, confrontando com propriedade 
de Antônio Silveira Barbosa;  encerrando a área de 2.426,25 metros quadrados. Cadastrado 
na Municipalidade de Mairinque – SP sob o n. 01.10.068.0630.001. Imóvel matriculado sob o nº 
3.891 do RGI de Mairinque – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, consta que as 
coordenadas geográficas de localização do lote são: -23.435897, -47.285952. O terreno fica 
acima do nível da rua, em aclive. Nos fundos do lote há algumas pedras do tamanho 
considerável e árvores, localizado no Condomínio Sítio Três Lagos.  Consta ainda que o 
Loteamento Chácaras de Recreio Vista Verde atualmente é denominado Condomínio Sitio 
Três Lagos, Bairro Varejão, Mairinque – SP. As Coordenadas Geográficas para chegar ao 
Condomínio Sitio Três Lagos são: 23.430965, - 47.284726. ÔNUS: 1) Conforme R.03/3.891 
consta HIPOTECA CEDULAR DE 1º GRAU E SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS em 
favor do Banco Santander (Brasil) S/A. 2) Conforme Av.04/3.891 consta PENHORA no 
processo nº 1015689-09.2013 pela 2ª Vara Cível da Comarca de Barueri – SP. 3) Conforme 
Av.05/3.891 consta PENHORA no processo nº 00122601520150108 pela Vara do Trabalho de 
São Roque – SP. 4) Conforme Av.06/3.891 consta PENHORA no processo nº 10290-
25.2013.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm. Jud. e CM. de Piracicaba 
-SP. 5) Conforme Av.07/3.891 consta PENHORA no processo nº 0011606-39.2014.5.15.0051 
pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm. Jud. e CM. de Piracicaba – SP. 6) Conforme 
Av.08/3.891 consta PENHORA no processo nº 1000128-80.2014.5.02.0341 pela 1ª Vara do 
Trabalho de Itaquaquecetuba – SP. 7) Conforme Av.09/3.891 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00023989720135020028 pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região de São Paulo – SP. 8) Conforme Av.10/3.891 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 00024352720135020028 pela 28ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 9) 
Conforme Av.11/3.891 consta PENHORA no processo nº 1096679-51.2014.8.26.0100 pelo 30º 
Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo – SP. 10) Conforme Av.12/3.891 consta 
PENHORA no processo nº 00105530720185150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – 
SP. 11) Conforme Av.13/3.891 consta PENHORA no processo nº 00006117720145020002 pela 
Central de Mandados de São Paulo - SP. 12) Conforme Av.14/3.891 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0000571862014502005 pela 5ª Vara do 
Trabalho de São Paulo – SP. 13) Conforme Av.15/3.891 consta INDISPONIBILIDADE DE 
BENS no processo nº 00241341820165240041 pela Vara Do Trabalho de Corumbá - MS. 14) 
Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Mairinque – SP, em 
27/03/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 3.514,13. Avaliado em 30/01/2020 
em R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais). Valor mínimo: R$ 61.000,00 (sessenta e 
um mil reais).  
D) CHÁCARA sob o n. 01, da Quadra E, do Loteamento “CHÁCARAS DE RECREIO VISTA 
VERDE”, situado no Bairro do Varejão, perímetro urbano de Município e Comarca de 
Mairinque, Estado de São Paulo, com a seguinte descrição: mede 37,60 metros em reta de 
frente para a Alameda dos Pinheiros, lado ímpar, 19,28 metros em curva confrontando com a 
Alameda das Quaresmeiras; 36,06 metros do lado direito de quem da Alameda olha para o 
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imóvel, confrontando com a chácara 02; 51,91 metros em reta do lado esquerdo, segue por 
mais 5,50 metros em reta, confrontando com a Alameda das Quaresmeiras, lado par, e nos 
fundos mede 58,55 metros, confrontando com o Sistema Institucional 03,  encerrando a área 
de 2.972,81 metros quadrados. Cadastrado na Municipalidade de Mairinque – SP sob o n. 
01.10.067.0109.001. Imóvel matriculado sob o nº 3.892 do RGI de Mairinque – SP. OBS: 1) 
Conforme Auto de Avaliação, consta que as coordenadas geográficas de localização do lote 
são: -23.432883, - 47.289862. O terreno fica abaixo do nível da rua, em declive moderado, 
próximo ao lago, localizado no Condomínio Sítio Três Lagos. Consta ainda que o Loteamento 
Chácaras de Recreio Vista Verde atualmente é denominado Condomínio Sitio Três Lagos, 
Bairro Varejão, Mairinque – SP. As Coordenadas Geográficas para chegar ao Condomínio Sitio 
Três Lagos são: 23.430965, - 47.284726. ÔNUS: 1) Conforme R.03/3.892 consta HIPOTECA 
CEDULAR DE 1º GRAU E SEM CONCORRÊNCIA DE TERCEIROS em favor do Banco 
Santander (Brasil) S/A. 2) Conforme Av.04/3.892 consta PENHORA no processo nº 
0012260155150109 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 3) Conforme Av.05/3.892 
consta PENHORA no processo nº 00024358220135020042 pela Central de Mandados de São 
Paulo – SP. 4) Conforme Av.06/3.892 consta PENHORA no processo nº 0011647-
06.2014.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, Jud e CM de Piracicaba - 
SP. 5) Conforme Av.07/3.892 consta PENHORA no processo nº  101311420155150051 pela 
Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, Jud e CM de Piracicaba - SP. 6) Conforme 
Av.08/3.892 consta PENHORA no processo nº  117718620145150051 pela Coordenadoria 
Integrada de Atividades Adm, Jud e CM de Piracicaba - SP. 7) Conforme Av.09/3.892 consta 
PENHORA no processo nº 10290-25.2013.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de 
Atividades Adm, Jud e Cm de Piracicaba - SP. 8) Conforme Av.10/3.892 consta PENHORA no 
processo nº 0011606-39.2014.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de Atividades Adm, Jud 
e CM de Piracicaba- SP. 9) Conforme Av.11/3.892 consta PENHORA no processo nº 1000128-
80.2014.5.02.0341 pela 1ª Vara do Trabalho de Itaquaquecetuba – SP. 10) Conforme 
Av.12/3.892 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00023989720135020028 
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo – SP. 11) Conforme Av.13/3.892 
consta PENHORA no processo nº 00105066720175150108 pela Vara da Comarca de São 
Roque –SP. 12) Conforme Av.14/3.892 consta PENHORA no processo nº 
00107352720175150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 13) Conforme Av.15/3.892 
consta INDISPONIBILIDADE de bens no processo nº 00024352720135020028 pela 28ª Vara 
do Trabalho de São Paulo – SP. 14) Conforme Av.16/3.892 consta PENHORA no processo nº 
00105530720185150108 pela Vara do Trabalho de São Roque – SP. 15) Conforme Av.17/3.892 
consta PENHORA no processo nº 00006117720145020002 pela Central de Mandados de São 
Paulo – SP. 16) Conforme Av.18/3.892 consta PENHORA no processo nº 
00025086320125020018 pela 18ª Vara do Trabalho de São Paulo –SP. 17) Conforme 
Av.19/3.892 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0000571862014502005 
pela 5ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP. 18) Conforme Av.20/3.892 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 00241341820165240041 pela Vara do Trabalho 
de Corumbá – MS. 19) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Mairinque – SP, em 27/03/2020, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 6.826,73. 
Avaliado em 30/01/2020 em R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais). Valor mínimo: 
R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos). Depositário: Execução Segurança Ltda.  
 
LOTE 31: N° PROCESSO: 0011286-80.2018.5.15.0137 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: RENAN SANTOS ALEXANDRE – ME + 01. Lote 36 (trinta e seis), da 
quadra D, do loteamento denominado Jardim Residencial Javary III, situado no bairro de 
Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Piracicaba, de formato regular, que mede 6,00m 
(seis metros) de frente para o lado ímpar da Rua 7 (sete), com igual medida nos fundos, por 
25,00m (vinte e cinco metros) da frente aos fundos, de ambos os lados, com a área de 
150,00m² (cento e cinquenta metros quadrados), confrontando do lado direito, de quem da 
frente olha para o imóvel, com o lote 37, do lado esquerdo com o lote 35 e nos fundos com o 
lote 15. Localizado a 65,15m (sessenta e cinco metros e quinze centímetros) do início da 
curvatura com a Rua 2 (dois), lado par, na quadra completada com a Rua 3 (três), lado par e 
Rua 6 (seis), lado par. Imóvel matriculado sob nº 74.052 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) 
Conforme Av.01/74.052 consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal Piracicaba 
no setor 51, quadra 0135, lote 0092, CPD 1538584. 2) Conforme Av.03/74.052 consta que a 
Rua 07 passou a denominar-se Rua Jatobá. 3) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o 
imóvel trata-se de uma casa semiacabada, de baixo padrão, situada na Rua Jatobá, 91, 
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loteamento Jardim Residencial Javary III, Piracicaba – SP, com aproximadamente 60 m de 
área construída. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Piracicaba, em 28/03/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 212,11. Avaliado 
em 29/05/2019 em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 90.000,00 
(noventa mil reais). Depositário: Renan Santos Alexandre.  
 
LOTE 32: Nº PROCESSO: 0002338-62.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: DENISE FERNANDA 
MARIM BARBOSA; EXECUTADO: BRASVALOR - LOGISTICA E SISTEMAS DE 
TRANSPORTE LTDA – EPP + 02. Uma vaga na garagem, localizada nos sub-solos ou 
pavimento térreo inferior do EDIFÍCIO GHIBERTI, situado na Alameda Joaquim Eugenio de 
Lima nº 813, no 28º Sub-distrito Jardim Paulista, em São Paulo – SP, com a área total de 
26,58ms². e a fração ideal no terreno de 0,076.166%., vaga essa que tão somente para efeito 
de discriminação, identificação, disponibilidade e para fins de registro recebeu o nº 38 do térreo 
inferior. Contribuinte: 009.086.0414-9/0415-7 (maior área). Imóvel matriculado sob nº 45.265 do 
4º RGI de São Paulo – SP. ÔNUS: 1) Conforme Av.10/45.265 consta ARRESTO da parte ideal 
de 50% no processo nº 1016728-71.2016.8.26.0100 pela 15ª Vara Cível do Foro Central de São 
Paulo – SP. 2) Conforme Av.11/45.265 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS no 
processo nº 00202273920145040404 pela 4ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul – RS. 3) 
Conforme Av.12/45.265 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS no processo nº 
00002882920145230086 pela Vara do Trabalho de Água Boa – MT. 4) Conforme Av.13/45.265 
consta PENHORA no processo nº 1001051-90.2014.5.02.0605 pela 5ª Vara do Trabalho de 
São Paulo – SP. 5) Conforme Av.14/45.265 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS E 
DIREITOS no processo nº 00006953620145230021 pela 1ª Vara do Trabalho de Rondonópolis 
– MT. Avaliado em 02/05/2019 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 
45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Depositário: Marcos de Toledo Artigas Neto.  
 
LOTE 33: N° PROCESSO: 0001963-61.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: MARIA DE 
LOURDES RAMOS; EXECUTADO: MW AUTOMOTIVO LTDA +13. Terreno, designado lote n° 
02-B, situado na quadra “C” do loteamento “PARQUE INDUSTRIAL JURUMIRIM”, nesta 
cidade de Avaré-SP, fazendo frente para a Rua Hermes da Fonseca, medindo 12,00 
metrospelo lado direito, de quem dessa travessa olha para o imóvel, confronta com o lote nº 04, 
medindo 12,50 metros; pelo lado esquerdo com a Travessa Rio Velho; medindo 12,50 metros; 
e, pelos fundos com o lote nº 02-A (matrícula nº 68.024), medindo 12,00 metros, encerrando a 
área de 150,00 metros quadrados. Cadastro: 5.039.002.00.Imóvel matriculado sob n° 68.025 
do RGI de Avaré - SP. OBS:1) Conforme Auto de Avaliação, consta benfeitorias não averbadas, 
sendouma casa construída com tijolos, com um quarto, sala, cozinha e banheiro, com piso de 
ardósia, coberta com laje e telhas de barro; pequena varanda coberta com telhas “eternit” e piso 
de cimento; quintal com piso de cimento rústico. 2) Conforme Certidão do Oficial de Justiça (ID 
n.a784617), conforme informações obtidas na Prefeitura Municipal local, consta que o imóvel se 
encontra localizado na Rua Hermes Fonseca, 84, Avaré-SP, com área edificada de 57 m². 
ÔNUS: 1) Conforme Av.01/68.025 consta que aos lotes integrantes do loteamento “Parque 
Industrial Jurumirim”, foram impostas RESTRIÇÕES CONVENCIONAIS (forma de uso e 
ocupação do imóvel), minuciosamente especificadas no contrato padrão que integra o processo 
respectivo. 2) Conforme Av.05/68.025 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo 
16313 pelo 2° Oficio Cível de Avaré-SP. 3) Conforme Certidão do Oficial de Justiça (ID n. 
a784617), conforme informações obtidas na Prefeitura Municipal local, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 3.305,97. Avaliado em 29/06/2017 em R$ 70.000,00 (setenta 
mil reais). Valor mínimo: R$ 52.500,00 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais). 
Depositário: Gesler Faustino da Cunha.  

LOTE 34: Nº PROCESSO: 0183300-56.2007.5.15.0137 – EXEQUENTE: TAMIRIS FINCO 
CAVALCANTI; EXECUTADO: ASSETRANS – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA 
TERCEIROS LTDA. ME + 02. Terreno situado na Rua Bonifácio Fernandes da Conceição, 
designado como lote 19 da quadra 17 do loteamento denominado Parque Morumbi, com a 
área de 250,00m2, medindo 10,00m de frente para a Rua Bonifácio Fernandes da Conceição; 
da frente aos fundos, em ambos os lados mede 25,00m, confinando do lado direito de quem da 
referida rua olha o imóvel com o lote 18 e do lado esquerdo com o lote 20; nos fundos mede 
10,00m, confinando com o lote 49; lotes confinantes todos da mesma quadra, distante a 
começar depois de contados 80,00m da confluência das Ruas Bonifácio Fernandes da 
Conceição e Um e fica do lado esquerdo de quem da Rua Um entra na Rua Bonifácio 
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Fernandes da Conceição e segue em direção ao imóvel. Cadastro Municipal 1-25-017-019-00. 
Imóvel matriculado sob nº 8.933 do RGI de Francisco Morato – SP. OBS: 1) Conforme Auto de 
Penhora/Avaliação, o imóvel não possui área construída. No endereço encontra-se um terreno 
com aclive acentuado, tomado por vegetação rasteira, sem benfeitorias e servido por rua de 
terra e sem guia, com postes, mas sem iluminação, localizado na Rua Bonifácio Fernandes 
da Conceição, Parque Morumbi, Francisco Morato – SP. 2) Conforme despacho nos autos, 
foi expedido ofício ao RGI de Francisco Morato – SP, para proceder a averbação da ineficácia 
do registro da alienação do imóvel – R-1, em virtude de fraude à execução. ÔNUS: Conforme 
pesquisa realizada no site da prefeitura municipal em 27/03/2018, consta débitos relativos a 
IPTU no valor R$ 229,88. Avaliado em 01/12/2015 em R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais). 
Valor mínimo: R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais). Depositário: Valmir Marinho 
Rufino.  
 
LOTE 35: Nº PROCESSO 0202700-90.2006.5.15.0137 – EXEQUENTE: EDIGELSON NEVES 
DA SILVA + 01. EXECUTADO: POSTOPIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA + 04.  
A) Box de garagem n. 03, localizado no sub-solo do Condomínio Edifício Ypê, sito a Rua 7 de 
Setembro, 868, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, com a área útil de 7,500m2, área 
comum de 11,8436 m2, área total de 19,3436 m2 e fração ideal no terreno de 0,7342%. Imóvel 
matriculado sob n. 36.425 do RGI de Indaiatuba - SP. Avaliado em 15/08/2016 em R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  
B) Prédio residencial n. 667, situado à Rua Voluntário João dos Santos, com 299,80m2 de 
área construída, e seu respectivo terreno designado lote 01-U, constituído pela totalidade dos 
lotes 01, 02 e 03, da quadra V, do loteamento denominado “JARDIM PAU PRETO” nesta 
cidade e comarcar de Indaiatuba, medindo o terreno 30,00 metros de frente para a referida 
Rua Voluntário João dos Santos, igual medida nos fundos onde divide com os lotes 16 e 06; por 
25,00 metros da frente aos fundos de ambos os lados, dividindo do lado direito de quem da Rua 
Voluntário João dos Santos olha o imóvel, com a Rua João da Fonseca Bicudo; pelo lado 
esquerdo na mesma posição acima, confronta com o lote 04, encerrando a área total 
de750,00m2.Imóvel matriculado sob n° 32.313 do RGI de Indaiatuba - SP. OBS: 1) Conforme 
Av.01/32.313 verifica-se que o prédio 667 da Rua Voluntário João dos Santos, teve sua área 
construída aumentada em mais 86,75m2.2) Conforme Auto de Avaliação,  consta no cadastro 
da Prefeitura uma área construída de 501,99m2. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/32.313 consta 
ARROLAMENTO expedido pela Delegacia da Receita Federal de Campinas – SP/Serviço de 
Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT. 2) Conforme Av.03/32.313 consta PENHORA 
no processo nº248.01.2004.008625/000000-000 pelo 1º Ofício Judicial de Indaiatuba - SP. 3) 
Conforme Av.05/32.313 consta PENHORA no processo nº 0017326-06.2003.8.26.0248 pelo 
Serviço Anexo Fiscal da Comarca de Indaiatuba - SP. Avaliado em 15/08/2016 em R$ 
1.650.000,00 (um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 825.000,00 
(oitocentos e vinte e cinco mil reais).  Depositários: Tonin Empreendimentos e Construções 
Ltda e José Carlos Tonin. 
 
LOTE 36: N° PROCESSO: 0010452-48.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: TELMO DA SILVA 
SOUSA; EXECUTADO: PROJELPI INSTALAÇÕES ELETRICAS INDUSTRIAIS LTDA – EPP 
+ 07. Prédio sob o nº 1267, da Rua Joaquim André, em Piracicaba, compreendendo prédio 
residencial e respectivo terreno, medindo tudo quatro metros e cinquenta centímetros de frente, 
com igual medida nos fundos, por trinta e três metros e cinquenta centímetros de ambos os 
lados da frente aos fundos – 4,50 X 33,50 m dividindo de um lado com Antonia Leopoldina de 
Camargo Sales, de outro lado com Thereza Schiavuzzo e pelos fundos com José Moraes, 
cadastro na Prefeitura Municipal local, no distr. 01 – setor 03, quadra 0082, lote 0241, sub-lote 
0000, código CPD 7.843.8. Imóvel matriculado sob o nº 46.361 do 2º RGI de Piracicaba – SP. 
OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que o imóvel está situado na Rua 
Joaquim André, 1267, Bairro Paulista, Piracicaba -SP, com área total de 154,47m2 e área 
construída de 62,34m2. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal 
de Piracicaba – SP, em 04/05/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 2.317,60. 
Avaliado em 03/07/2019 em R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Depositária: Viviane Cristina Andrade Zamboni 
Soares.  
 
LOTE 37: N° PROCESSO: 0010972-13.2013.5.15.0137 – EXEQUENTE: BRUNO OMETTO 
SEIFFERT; EXECUTADO: LUCIANA DA SILVA TINTAS + 04. Nua propriedade do Lote de 
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terreno nº 13 da quadra L, loteamento denominado “Parque Residencial Campestre”, situado 
no Bairro da Boa Vista, nesta Cidade e Comarca de Pilar do Sul, com a área de 319,00m², 
cujo lote é assim descrito de quem da rua olha para o imóvel: “Mede 11,00m de frente para a 
Rua Benedito Manoel Castanho; 29,00m do lado direito, dividindo com o lote nº 12; 11,00m de 
fundos, dividindo com o Sistema de Recreio; e 29,00m do lado esquerdo, dividindo com o lote 
nº 14”. Imóvel matriculado sob nº 3.264 do RGI de Pilar do Sul – SP. OBS: 1) Conforme 
Av.01/3.264 consta que o imóvel supra está cadastrado na Prefeitura Municipal de Pilar do Sul 
sob nº 2584-0. 2) Conforme Auto de Avaliação, consta que sobre o terreno encontra-se 
edificada uma casa, não averbada no registro, construída em alvenaria, de padrão médio, 
aparentemente em bom estado de conservação. Segundo consta do cadastro da Prefeitura 
Municipal de Pilar do Sul, a área construída é de 179,96 metros quadrados. O imóvel está 
situado na Rua Benedito Manoel Castanho, 160, Pq. Residencial Campestre, Pilar do Sul – 
SP. 3) Conforme Ficha Cadastral da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, juntada nos autos às 
fls. 295, o número correto do cadastro municipal é nº 00025840. ÔNUS: 1) Conforme 
R.03/3.264 consta USUFRUTO em favor de Elaine Granuzzio da Silva e seu marido Isaias 
Jorge da Silva. 2) Conforme Av.04/3.264 consta PENHORA DA NUA PROPRIEDADE no 
processo nº 0001210-07.2012.5.15.0137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. Avaliado 
em 19/12/2019 em R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Valor mínimo: R$ 
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais). Depositário: Fernando Granuzzio Fascirolli.  
 
LOTE 38: 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 39: 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, 
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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 
construída. 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 05/05/2020, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 28.338,30. 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 40: N° PROCESSO: 0012039-42.2015.5.15.0137 – EXEQUENTE: ANTONIO SAULOS 
JUNIOR; EXECUTADO: REP EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA – EPP + 06. Os direitos 
decorrentes da propriedade fiduciária (objeto do R.10/30.510) do Apartamento n. 33, 
localizado no 3º andar do Edifício Carvalho – Bloco H, integrante do CONJUNTO 
HABITACIONAL BOSQUES DE INDAIÁ, sito à Rua Comendador Antônio Nagib Ibrahim, 
60, Bairro Santa Cruz, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, com a área útil de 56,795m², 
área comum de 44,082m², área total de 100,877m², correspondendo-lhe no terreno a fração 
ideal de 0,7157266% ou 43,00400097m². Imóvel matriculado sob nº 30.510 do RGI de 
Indaiatuba – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, consta que o cadastro municipal é nº 
6001.9012.6-0. Consta no cadastro municipal que a unidade tem aproximadamente 61,41m2 de 
área útil construída. A região onde situa o imóvel possui água e esgoto encanado, energia 
elétrica e telefonia. As ruas são pavimentas. O endereço atual do imóvel é Rua Comendador 
Antônio Nagib Ibrahim, nº 40/60 – apto 33 – Bloco H, Bairro Santa Cruz, Indaiatuba – SP. 
ÔNUS: Conforme R.10/30.510 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Caixa Econômica 
Federal - CEF. Avaliado em 11/12/2019 em R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais). 
Valor mínimo: R$ 95.500,00 (noventa e cinco mil e quinhentos reais). Depositário: Paulo 
Roberto Vieira da Silva.  
 
LOTE 41: 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 
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05/05/2020, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 471,76. 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 42: 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. 
 
LOTE 43: N° PROCESSO: 0010418-73.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: JOSE XAVIER DE 
SOUZA; EXECUTADO: ESQUADRIAS DE ALUMINIO SAO CARLOS LTDA – EPP + 01. 
Salão comercial sob nº 999 da Avenida Cristóvão Colombo, com 29,93 m² de construção e 
seu respectivo terreno constituído de parte do lote nº 18 da quadra “J” do loteamento 
denominado Vila Algodoal nº 5, situado em Vila Rezende, nesta cidade e Comarca de 
Piracicaba, medindo 3,00 m (três metros) em linha reta pela Avenida Cristóvão Colombo; 14,10 
m (catorze metros e dez centímetros) em linha curva, na confluência da Avenida Cristóvão 
Colombo com a Rua Sebastião Rodrigues Pinto; 5,50 m (cinco metros e cinquenta centímetros) 
em linha reta pela Rua Sebastião Rodrigues Pinto; 14,50 m (catorze metros e cinquenta 
centímetros) da frente aos fundos, confrontando com parte do 17 e 12,00 m (doze metros) nos 
fundos, confrontando com parte do mesmo lote 18 (matricula nº 47.824), com a área 
superficial de 157,00 m² (cento e cinquenta e sete metros quadrados), localizado na quadra 
completada pela Rua Umberto D’Abronzo. Cadastro: nº 01 - 36 - 0042 - 0012 – CPD 496662. 
Imóvel matriculado sob nº 70.356 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação,  no local observa-se que o salão comercial referido na matrícula supra 
não está em condições de uso, devido à falta de manutenção e reparos dos estragos causados 
pelo tempo, sendo que foi considerado apenas o terreno para fins de avaliação. ÔNUS: 1) 
Conforme Av.03/70.356 consta que foi ajuizada EXECUÇÃO no processo nº 1013658-
55.2018.8.26.0451 pela 4ª Vara Cível de Piracicaba – SP. 2) Conforme Av.04/70.356 consta 
que foi ajuizada EXECUÇÃO no processo nº 1015998-69.2018.8.26.0451 pela 3ª Vara Cível de 
Piracicaba – SP. 3) Conforme Av.05/70.356 consta AJUIZAMENTO DE AÇÃO sob nº 0010700-
43.2018.5.15.0137 pela 3ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. 4) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Piracicaba - SP, em 05/05/2020, constam débitos 
relativos a IPTU no valor de R$ 4.308,24. Avaliado em 18/06/2019 em R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Depositário: Esquadrias de 
Aluminio São Carlos LTDA – EPP.  
 
LOTE 44: 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 
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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 45: Nº PROCESSO: 0103800-09.2005.5.15.0137 – EXEQUENTE: FERNANDO 
MANUEL DE OLIVEIRA + 03; EXECUTADO: CONSTRUTORA URBAN DE PIRACICABA 
LTDA. + 03. Fração ideal correspondente a 225,69205m2 de terreno, sendo 140,00m2 de 
área privativa e 85,69205m2 de terreno comum, onde seria construída a unidade 136 do 
empreendimento “Residencial Parque Bertolin”, objeto da matrícula 69.024 do 2º RGI de 
Piracicaba – SP, que possui sua incorporação imobiliária descrita no R.04/69.024, com a 
seguinte descrição da futura unidade 136: a unidade 136 confronta pela frente com a Rua 01 do 
condomínio; do lado direito, de quem da Rua olha para o imóvel, confronta com a unidade nº 
135, do lado esquerdo, confronta com a unidade nº 137, e aos fundos confronta com a 
Construtora Incorporadora e Imobiliária Ivan Montebelo Ltda. Imóvel matriculado sob nº 69.024 
do 2º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme Av.03/69.024 o imóvel está localizado 
totalmente dentro do atual Perímetro Urbano de Piracicaba. 2) Conforme Av.16/69.024 o 
imóvel encontra-se inscrito na Prefeitura Municipal de Piracicaba no distrito 01, setor 17, quadra 
0154, lote 1063, sub-lote 0000 e inscrição nº 1560290 (em área maior). 3) Conforme despacho 
proferido nos autos, às fls. 445, consta que o endereço do imóvel é Rua Uchoa, nº 500, e o 
imóvel trata-se de um terreno. ÔNUS: 1) Conforme R.06/69.024 consta PENHORA no 
processo nº 00645-2002-051-15-00-3-RT pela 2ª Vara do Trabalho de Piracicaba – SP. 2) 
Conforme Av.08/69.024 consta PENHORA no processo nº 1453/04 pelo 5º Oficio Cível de 
Piracicaba – SP. 3) Conforme Av.09/69.024 consta PENHORA no processo nº 
451.01.2006.004687-4/000000-000 pelo 2º Ofício Cível de Piracicaba – SP. Avaliado em 
24/09/2014 em R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 45.000,00 (quarenta e 
cinco mil reais). Depositário: Ronalde Segabinazzi.  
 
LOTE 46: 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 47: 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 
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Perina), no Loteamento Villa D’Áquila, no bairro Santa Rosa, na cidade de Piracicaba - SP, 
com a área de 320,45m2. 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. 4) 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 48: Nº PROCESSO: 0010659-18.2014.5.15.0137 – EXEQUENTE: LUIZ 
CARVALHEIRO; EXECUTADO: USINA COLONIAL LTDA + 12. Fração ideal de 50% de um 
imóvel agrícola, denominado “Limeira” sito no bairro das Cordas Grandes, no município 
de Ribeira, compondo-se de cem (100) alqueires mais ou menos de terras lavradias, 
pastagens, paióis e de uma casa de morada construída de pedras e madeiras, dividindo de um 
lado com terrenos de propriedade de Benedito Felix Machado; de outro lado com terrenos 
pertencentes a Francisco Antônio de Freitas; por outro lado com terrenos de propriedade de 
Oliverio Pinto da Costa e por outro lado com terrenos do mesmo outorgado comprador até as 
divisas com Ernesto Abraão dos Santos; havido por compra feita a Ernesto Abraão dos Santos 
e sua mulher Dna. Madalena Suntague, por escritura pública lavrada em onze de maio de 1924, 
pelo tabelião de Ribeira. Imóvel matriculado sob n° 255 do RGI de Apiaí – SP. OBS: 1) 
Conforme R.05/255 o imóvel está cadastrado no INCRA sob o nº 640.042.004.545-0. 2) 
Conforme Laudo de Avalição de Imóvel, segundo informações prestadas, o terreno possui 30% 
de mata nativa e 70% de plantio de pinus elliottii, com aproximados 14 anos de idade, não 
havendo construções ou benfeitorias consideráveis. ÔNUS: 1) Conforme R.25/255 consta 
HIPOTECA (PRIMEIRA, ÚNICA E ESPECIAL) em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A. 2) 
Conforme R.26/255 consta HIPOTECA DE SEGUNDO GRAU em favor do Banco do Nordeste 
do Brasil S/A. 3) Conforme Av.29/255 consta PENHORA no processo nº 10324-
94.2013.5.15.0149 pela 2ª Vara do Trabalho de Lençóis Paulista - SP.  4) Conforme Av.30/255 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 5880420125150047 pela Vara do 
Trabalho de Itapeva - SP. 5) Conforme Av.31/255 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 00007413720125150047 pela Vara do Trabalho de Itapeva - SP. Avaliado em 
20/03/2019 em R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais). Valor mínimo: R$ 495.000,00 
(quatrocentos e noventa e cinco mil reais).  Depositário: José Mauricio Scarassatti. 
 
LOTE 49:  Nº PROCESSO: 0168300-45.2009.5.15.0137 – EXEQUENTE: DIEGO EDUARDO 
PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS; EXECUTADO: ANTONIO CARLOS PEREIRA + 01. 
Fração ideal de 50% de terreno com frente para a Rua Rancharia, lado par, compreendendo 
parte do lote 08, da quadra E, do loteamento denominado “Jardim Tókio”, do Município, 
Comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de Piracicaba – SP, terreno medindo cinco metros de 
frente, com igual medida nos fundos; por vinte e sete metros, da frente aos fundos, de ambos 
os lados – 5,00 x 27,00m – com área de 135,00m²; confrontando do lado direito de quem da 
rua olha para o terreno, com parte do lote 09 (M-75.695); do lado esquerdo com o imóvel 
matriculado sob nº 93.540 e nos fundos com parte do lote 24 (M-6.735), localizado entre as 
Ruas Gália e Cafelândia, na quadra completada pela Rua Tupã, distante 41,00 metros da 
curvatura da Rua Gália. Contribuinte: Distrito 01, setor 26, quadra 0069, lote 0140, sub-lote 
0000, CPD nº 435818 (em maior área). Imóvel matriculado sob nº 93.541 do 2º RGI de 
Piracicaba - SP. OBS: Conforme Auto de Reavaliação, consta que sobre o referido terreno foi 
edificado um prédio residencial de baixo padrão, com parte exterior sem reboque, com 
área aproximada de 50,00 m2, na Rua Rancharia, n. 88, com construção não averbada na 
matrícula. Reavaliado em 10/09/2019 em R$ 49.900,00 (quarenta e nove mil e novecentos 
reais). Valor mínimo: R$ 24.950,00 (vinte e quatro mil e novecentos e cinquenta reais). 
Depositário: Antônio Carlos de Oliveira Pereira.  



32 
 

LOTE 50: N° PROCESSO: 0011916-10.2016.5.15.0137 – EXEQUENTE: EVANI ASSUNCAO 
DA PAIXAO; EXECUTADO: RICCI & RICCI ALIMENTOS LTDA – ME + 02. A) Fração ideal 
de 33,333% de um imóvel rural, com a área de 0,9424 hectares, denominado SÍTIO NOITE 
NEGRA – GLEBA “D”, situado neste Município e Comarca de Pirapozinho, Estado de São 
Paulo, dentro do seguinte roteiro: Inicia-se a descrição deste perímetro no marco 33; deste, 
segue confrontando com a Estrada Municipal que dá acesso ao Bairro Noite Negra, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 59º22’53” e 37,57m até o marco 34; 24º41’36” e 25,64m até o 
marco 34A; deste, segue confrontando com Sitio Noite Negra – Gleba E, de propriedade 
Iolanda Marafão Ricci e outros, com seguintes azimutes e distâncias: 138º43’53” e 172,70m até 
o marco 29; deste, segue margeando pelo Córrego Cai Guaçu a montante, confrontando com o 
Sitio Santa Maria de propriedade de Jayme Moço, matricula nº 20.300 do 1º SRI, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 242º03’38” e 30,34m até o marco 30; 229º57’59” e 28,39m até 
o marco 31; deste, segue confrontando com o Sitio Noite Negra de propriedade de Olinda 
Polegato Ricci, Wanda Ricci Garcia e outros, matrículas nºs 41.601, 41.600 e 41.602, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 319º35’23” e 37,63m até o marco 32; 317º20’54” e 124,00m 
até o marco 33, ponto inicial da descrição deste perímetro. Cadastro no INCRA: 
626.155.001.7875-0, área total: 56,80ha; módulo rural: 40,0ha, nº módulo rurais: 1,30; módulo 
fiscal: 24,0ha nº módulos fiscais: 2,36; Fração mínima de parcelamento: 2,0000ha. Imóvel 
matriculado sob nº 5.784 do RGI de Pirapozinho - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/5.784 consta 
que o imóvel está inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR sob nº 35392020000621. 2) 
Conforme Auto de Avaliação, consta que a área discriminada acima é formada de pastagens e 
não possui benfeitorias. ÔNUS: Conforme Av.03/5.784 consta PENHORA parte ideal de 
33,333% no processo nº 0010106-30.2017.5.15.0051 pela Coordenadoria Integrada de 
Atividades Adm. Jud. e CM de Piracicaba – SP. Avaliado em 01/07/2019 em R$ 6.489,34 (seis 
mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos). Valor mínimo: R$ 3.244,67 
(três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).  
B) Fração ideal de 33,333% de um imóvel rural, com a área de 2,9705 hectares, denominado 
SÍTIO NOITE NEGRA – GLEBA “E”, situado neste Município e Comarca de Pirapozinho, 
Estado de São Paulo, dentro do seguinte roteiro: Inicia-se a descrição deste perímetro no 
marco 37A; deste, segue confrontando com o Sitio Noite Negra – Gleba H de propriedade de 
Iolanda Marafão Ricci e outros, com os seguintes azimutes e distâncias: 137º43’34” e 228,31 
metros ate o marco 23; deste, segue pelo Córrego Cai Guaçu a montante, confrontando com a 
propriedade de Naiures Chaves Camelo de Freitas, Matricula 15.287 do 1º SRI, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 233º13’59” e 20,00m até o marco 24; 233º13’59” e 42,31m até 
o marco 25; deste, segue pelo Córrego Cai Guaçu a montante, confrontando com o Sitio Santa 
Maria de propriedade de Jayme Moço, matricula nº 20.300 do 1º SRI, com seguintes azimutes e 
distâncias: 214º11’33” e 32,45m até o marco 26; 187º38’32” e 26,22m até o marco 27; 
252º36’07” e 28,80m até o marco 28; 242º03’37” e 9,63m até o marco 29; deste, segue 
confrontando com Sitio Noite Negra – Gleba D, de propriedade de Iolanda Marafão Ricci e 
outros, com os seguintes azimutes e distâncias: 318º43’53” e 172,70m até o marco 34A; deste, 
segue confrontando com a Estrada Municipal que da acesso ao Bairro Noite Negra, com os 
seguintes azimutes e distâncias: 24º41’36” e 50,01m até o ponto 35; 24º41’36” e 75,25m até o 
marco 36; 28º40’35” e 9,14m até o marco 37; 28º40’35” e 23,44m até o marco 37A, ponto inicial 
da descrição deste perímetro. Cadastro no INCRA: 626.155.001.7875-0, área total: 56,80ha; 
módulo rural: 40,0ha; nº de módulo rurais: 1,30; módulo fiscal: 24,0ha; nº módulo fiscais: 2,36; 
Fração Mínima de Parcelamento: 2,0000ha. Imóvel matriculado sob nº 5.787 do RGI de 
Pirapozinho – SP. OBS: 1) Conforme Av.02/5.787 consta que o imóvel está inscrito no Cadastro 
Ambiental Rural sob nº 35392020000621. 2) Conforme Auto de Avaliação, a área supra 
discriminada é formada de pastagem e não possui benfeitorias. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.03/5.787 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00116690820155030134 
pela 5ª Vara do Trabalho de Uberlândia – SP. 2) Conforme Av.04/5.787 consta PENHORA de 
parte ideal de 33,333% no processo nº 0010106-30.2017.5.15.0051 pela Coordenadoria 
Integrada de Atividades Adm. Jud. e CM de Piracicaba – SP. Avaliado em 01/07/2019 em R$ 
20.454,79 (vinte mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Valor 
mínimo: R$ 10.227,39 (dez mil, duzentos e vinte e sete reais e trinta e nove centavos). 
Depositário: Valdir Ricci. 
 
LOTE 51: Nº PROCESSO: 0000923-44.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: GERALDO DE 
OLIVEIRA SILVA + 02; EXECUTADO: PZ ELETROMECANICA LTDA + 03. A) Fração ideal 
correspondente a 0,35018% de uma gleba de terras, que foi destacada da gleba 8, da 
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Fazenda Pau D’ Alheno, distrito de Artemis, desta cidade de PIRACICABA com a área de 
14,75 alqueires de terras, equivalentes a 35,6950 hectares, que assim se descreve: 
principiando num marco de madeira da lei que foi cravado na margem direita do córrego do 
Monjolinho, segue confrontando com o sítio nº 13, no rumo SE 35º55’ cerca de 780,00ms. até 
um marco colocado na beira da estrada Estadual que vai à Piracicaba; dá mede-se por esta 
rumo a Piracicaba 370,70ms. até o cruzamento desta com uma estrada de rodagem e mede-se 
por esta 597,70ms. em reta até atingir um marco semelhante aos outros. Deste ponto, segue no 
rumo NO-57º14’, confrontando com o sítio 9, de Antonio Rafael Calderan, na distância de 
685,00ms. até um marco colocado na margem direita do córrego Monjolinho, e, finalmente, 
subindo por este segue até o ponto de partida, gleba essa identificada pelos sítios 10, 11 e 12. 
Imóvel matriculado sob nº 23.000 do 1º RGI de Piracicaba – SP. OBS: 1) Conforme 
AV.03/23.000 o imóvel está cadastrado no INCRA sob nº 630055.025402.1 (área total 35,6ha - 
modulo rural 8,0 ha - número de módulos rurais 4,08 - módulo fiscal 10,0 ha - número de 
módulos fiscais 3,56 - fração mínima de parcelamento 2,0 ha - nome do imóvel: Sítio São 
João. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel situa-se no loteamento denominado 
Estância Água Bonita (localizado nas imediações do KM.164 da Rodovia 
Piracicaba/Anhembi). Trata-se de um terreno de aproximadamente 1250m2, situado na Rua 
Oito, lote 08 (entre nºs 85 e 109), doloteamento Estância Água Bonita, Piracicaba/SP, 
possuindo benfeitorias ainda não averbadas, consistentes em uma casa (metragem não 
informada), além de piscina e área de lazer (com coordenadas geográficas S22.718537 
w47.788067), estando o imóvel fechado. ÔNUS: 1) Conforme R.14/23.000 consta RESERVA 
DE USUFRUTO VITALÍCIO sobre a parte ideal correspondente a 0,35018% em favor de 
Dovaldo Piovesan e Idalina Mendes Piovesan. 2) Conforme AV.31/23.000 consta PENHORA de 
parte ideal de 1,18342% no processo nº 00034406920148260145 pelo 1º Ofício Judicial de 
Conchas - SP. 3) Conforme declaração do Ministério Público de Piracicaba – SP, tramita pela 
Promotoria de Justiça de Piracicaba – SP o procedimento preparatório nº 010/99-DHU em que 
se apura o parcelamento clandestino denominado loteamento “Estância Água Bonita” desta 
matrícula. Avaliado em30/05/2016 em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais). Valor 
mínimo: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais). Depositário: Lázaro Benedito Correa. 
B) Um caminhão, marca VW/13.130, cor branca, ano de fabricação 1984, ano modelo 1984, 
combustível diesel, placa BWI-1473, chassi nº VOO7152, RENAVAM nº 397534906, em bom 
estado de conservação e funcionamento, necessitando de reparos na carroceria de madeira. 
Hodômetro marcando 3.851km. ÔNUS: 1) Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP 
em, 29/03/2018 consta restrição financeira em favor do Banco do Bradesco SA. 2) Conforme 
pesquisa realizada no site do Detran – SP, em 05/05/2020, consta licenciamento em atraso, 
sendo o último licenciamento efetuado no exercício de 2010. Avaliado em30/06/2014 em R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Bem localizado na 
Rua Osório Duque Estrada, 77, Higienopólis, Piracicaba – SP. Depositário: Salete Gonçalves 
Zem, Travessa Domingos Freald, 51, Altos do Piracicaba, Piracicaba – SP.  
 
LOTE 52: Nº PROCESSO: 0001295-90.2012.5.15.0137 – EXEQUENTE: KLABIN S.A.; 
EXECUTADO: JOSE NIVALDO GOMES. Um automóvel/veículo marca Citroen C4 Pallas 2.0 
GAF, cor preta, combustível álcool/gasolina, ano de fabricação 2008, ano/modelo 2009, placa 
EER-8583, chassi n. 8BCLDRFJ29G510325, RENAVAM n. 00120216744, em bom estado de 
conservação e funcionamento, lataria, interior e pneus em bom estado, hodômetro marcando no 
momento da penhora 160.533 km. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site do Detran – SP, 
em 30/03/2020, constam débitos relativos à IPVA no valor de R$ 891,86. Avaliado em 
03/04/2019 em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). Valor mínimo: R$ 11.000,00 (onze mil 
reais). Localizado na Rua Murici, 234, Jd. Residencial Javary I, Piracicaba – SP.  Depositário: 
José Nivaldo Gomes. 
 
LOTE 53: N° PROCESSO: 0011937-54.2014.5.15.0137 - EXEQUENTE: SIRLEI APARECIDA 
DE MATTOS SILVA; EXECUTADO: J VINTAGE CONFECCOES LTDA + 02; A) 01 (uma) 
Elastiqueira Kingtex 18 agulhas trinox, n° sino 4110794, acompanha bancada com aparador de 
linha e motor, bastante usada.Avaliada em 20/08/2018 em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor 
mínimo: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). B) 01 (uma) fechadeira de braço Lanmax, 
sem número de série e modelo aparente. Máquina com bastante uso e acompanha bancada 
com aparador de linha e motor. Avaliada em 20/08/2018 em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). Valor mínimo: R$ 1.250,00 (mil e duzentos e cinquenta reais). Depositário: Edino 
Evair Ciaramello, Rua Governador Pedro de Toledo, n° 167, Charqueada – SP.  
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LOTE 54: Nº PROCESSO: 0000859-05.2010.5.15.0137 – EXEQUENTE: DANIELA DE SOUZA 
CAMPOS SILVA; EXECUTADO: HUR COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS LTDA. + 02.  A) 50 
(cinquenta) correntes folheadas a ouro no tamanho de 60cm, em ótimo estado de conservação, 
sendo avaliadas em R$30,00 cada unidade. Avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
Valor mínimo: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). B) 100 (cem) correntes folheadas a 
ouro no tamanho de 50cm. Em ótimo estado de conservação, avaliadas em R$ 20,00 cada 
unidade. Avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Valor mínimo: R$ 1.000,00 (mil reais). 
Total avaliado em 06/10/2016 R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 
1.750,00 (mil e setecentos e cinquenta reais). Depositário: Cristian Tadeu de Gruttola, Rua 
Botafogo n° 537, San Conrado, Sousas, Campinas – SP. 

 

 

 

 


