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01ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE MONTE MOR 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação do executado 
CARLOS CARMELO BRISCHI (CPF/MF: 968.264.448-87), sua mulher ONORI APARECIDA CARNIATTO BRISCHI,  bem como os 
demais co-proprietários LUIZ GONZAGA BRISCHI (CPF/MF:068.432.988-34), MARIA FRANSCISCA TRANSFERETTI BRISCHI, 
MARIA DE LOURDES BRISCHI MARINI, PEDRO GUILHERME MARINI (CPF/MF: 581.067.078-49), JOSÉ BRISCHI (CPF/MF: 
277.785.258-87), MARIA MADALENA DE PAULA BRISCHI, AUGUSTINHO BRISKE (CPF/MF: 723.142.498-87), NELI DE PAULA 
BRISKE, TERESINHA BRISQUE BONAGÚRIO (CPF/MF: 191.720.528-72), ARLINDO BONAGÚRIO (CPF/MF: 127.433.48-87), 
IZABEL BRISCHI BONILHA FERNANDES (CPF/MF: 603.079.438-87), EDUARDO BONILHA FERNANDES (CPF/MF: 803.676.158-
00), CANDIDA APARECIDA BRISCHI CAVALLARO (CPF/MF: 968.253.248-53), CARLOS AITORN CAVALLARO (CPF/MF: 
867.142.448-00), MARCELINO BRISCHI (CPF/MF: 024.501.638-40), CLAUDIA LUCI MARINI BRISCHI, PAULO DA CRUZ 
BRISCHI (CPF/MF:850.231.408-49) e LURIS BATISTA BRISCHI: 
 
 O MM. Juiz de Direito Gustavo Nardi, da 01ª Vara Judicial da Comarca de Monte Mor/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o 
presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da Ação Monitória, 
ajuizada por BUNGE FERTILIZANTES S.A. (CNPJ/MF: 61.082.822/0001-53) contra CARLOS CARMELO BRISCHI (CPF/MF: 
968.264.448-87) - Processo nº 0000085-79.1996.8.26.0372 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 19 de setembro de 2016, às 12h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 22 de setembro de 2016, às 12h30min 
e se encerrará em 21 de outubro de 2016, às 12h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por 
cento) do valor da avaliação. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 
Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 
 
O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 
preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da 
arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo executado nos casos de acordo e 
remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 
 
A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
 
 
 
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
Fração Ideal: Fração Ideal de 1/10 de Um sítio, denominado “PAU-D’ALHO I”, sem benfeitorias, situado no Município de Monte-Mor, 
Bairro Santa Cruz, desta Comarca de Capivari, com área de 13,914 ha. , de terras, ou sejam, aproximadamente 5,749 alqueires 
paulistas, com as seguintes metragens e confrontações: inicia-se em um marco cravado entre o imóvel que ora se descreve e as 
propriedades de João Gomes Ferreira e propriedade de Lázaro Brischi e s/m, distante 738m da estrada municipal de Monte Mor à 
Santa Bárbara D’Oeste, desse ponto segue numa distância  de 90m, confronta até este ponto por cerca com a propriedade de Lázaro 
Brischi e s/m., daí, continua em reta numa distância de 444m, daí, com pequena deflexão à direita segue 51m, de onde com pequena 
deflexão à direita segue 51m, de onde com pequena deflexão à esquerda segue 82m até encontrar córrego, confrontando sempre 
por cercas com José Presta e outros; daí, deflete à direita e segue pelo córrego acima confrontando com Caetano Leocádio de 
Andrade e outros numa distância de 379m, daí, deixa o córrego, deflete à direita e segue numa de distância de 146,30 metros parte 
por cerca e parte pelo interior de uma grota; daí, dflete à esquerda e segue numa extensão de 44m, de onde deflete à direita e segue 
numa distância de 186m, nestas últimas faces por cerca, confrontando até aqui com João Gomes Ferreira, onde encontra-se o marco 
que deu início a esta descrição, fechando assim o perímetro, imóvel este cadastrado no INCRA, em área maior, sob nº 
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624.128.005.592-0, imóvel devidamente matriculado sob nº 21.024 do CRI de Capivari –SP. Matricula Atualizada: R.2. Consta que 
sobre o referido imóvel existe servidão de livre trânsito, com qualquer espécie de veículo, ocupando uma área de 3.690m². Valor da 
Avaliação: R$ 50.203,34(cinquenta mil duzentos e três reais e trinta e quatro centavos), atualizado até julho de 2016 pela Tabela 
Prática do SP. Débitos da ação: R$ 511.540,52 (quinhentos e onze mil quinhentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos), 
em julho de 2016, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. 
Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual 
pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
 

_________________________________ 
Gustavo Nardi 
Juíz de Direito 

 


