
 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERTÃOZINHO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

dos executados BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ/MF: 60.136.249/0001-50), ZILDA TADEU 

FABRÍCIO FAVERO DA SILVA (CPF/MF: 071.559.368-47), MARCOS ANTÔNIO FAVERO DA SILVA (CPF/MF: 

020.376.498-60) e o credor hipotecário BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF: 00.000.000/0978-45) e (CNPJ/MF: 

60.136.249/0001-50): 
 

A MMa. Juíza de Direito Daniele Regina de Souza Duarte, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/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 de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada por ITÁU UNIBANCO 

S/A contra BRUMAZI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e OUTROS - processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, 

que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 

A 1ª praça terá início no dia 24 de abril de 2018, às 13:30 hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 27 de abril de 2018, às 13:30 hs e se encerrará no dia 28 de maio de 2018, às 13:30 hs. O valor mínimo para venda em 

2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  e será conduzida pela Gestora LUT - 

Gestão e Intermediação de Ativos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.399.676/0001-01 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 www.lut.com.br.  
 

O arrematante deverá pagar à Gestora 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 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 DO BEM 

 

BENS MÓVEIS: 1) 5 (cinco) pontes rolantes Duplaviga, capacidade de 12,5 toneladas. Avaliação: R$ 220.000,00 (duzentos e vinte 

mil reais), em janeiro de 2018 . 2) 7 (sete) pontes rolantes Duplaviga, capacidade de 15 toneladas. Avaliação: R$ 240.000,00 

(duzentos e quarenta mil reais), em janeiro de 2018. Localização do bem: Marginal Antônio Valdir Martinelli, nº 1650, 

Sertãozinho/SP. Depositário: Marcos Antônio Favero da Silva, CPF/MF: 020.376.498-60. BENS IMÓVEIS: 3) “1 (um) terreno 

urbano, composto do lote nº 19, da quadra nº 19, do loteamento denominado “Recreio dos Bandeirantes”, situado nesta Cidade, 

com frente para a Rua Pedro Biagi, do lado par, com a área de 484,59 metros quadrados, medindo 11 metros e 25 centímetros de 
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frente, por 43,075 metros, da frente aos fundos, confrontando em sua integridade, pela frente com a referida Rua Pedro Biagi, do 

lado direito de quem da Rua olha para o imóvel, com o lote nº 18 do lado esquerdo com o lote nº 20 e pelos fundos com o lote nº 9, 

todos da mesma quadra”. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP sob nº 6939. Consta da Av. 4 que 

houve alteração de denominação da Rua, passando para Rua Josélia Ida Saran Sverzut. Valor da avaliação: R$ 648.000,00 

(seiscentos e quarenta e oito mil reais), em janeiro de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 6 ação distribuída processo nº 

0002530-78.2013.8.26.0597, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 2170/2011, 

perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída processo nº 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da 

Av. 11 ação distribuída processo nº 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 ação distribuída 

processo nº 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 13 ação distribuída processo nº 2028/2011, 

perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 14 ação distribuída processo nº 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 7 a penhora extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinada pelo Juízo do 2º 

Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 15 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinada pelo Juízo 

do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 16 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinada pelo 

Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 17 a penhora exequenda. 4) “1 (um) terreno urbano, situado nesta 

Cidade, no Bairro denominado “Vila Industrial”, com frente para a Rua Attilio Magon, do lado par, antiga Rua “C”, com a área de 

240,00 metros quadrados, medindo 10,00 metros de frente, por 24,00 metros da frente aos fundos, confrontando em sua 

integridade, pela frente com a referida Rua Attilio Magon, com a Casa nº 157, do lado esquerdo de quem de frente olha o imóvel, 

com a Casa nº 179, ambas das Rua Attilio Magon, do lado direito e com Deldurue de Barros Ribeiro, pelos fundos. Cadastrado na 

Prefeitura Municipal de Sertãozinho nº 03.12.03.1.009.0003. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de 

Sertãozinho/SP, sob o nº 8.424. Valor da avaliação: R$ 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais), em janeiro de 2018. 

Distribuição de ação: consta da Av. 3 ação distribuída processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, perante a 3ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2001, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2001, perante a 1ª 

Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, 

perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 

2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de 

ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 597.01.2012.010914-5, 

nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 ação distribuída processo nº 

597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 4 a penhora 

extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 a 

penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 

13 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta 

da Av. 14 a penhora extraída dos autos do processo nº 1003121-86.2014.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 29º Ofício Cível de 

São Paulo/SP. Consta da Av. 15 a penhora extraída dos autos do processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo 

do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por um salão 

comercial, localizado na Rua Attilio Magon, nº 169, referente à matrícula nº 8424, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. 

Terreno: trata-se de um terreno urbano de meio de Quadra, plano de forma regular, medindo 10,00 metros x 24,00 metros, com 
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área de 240,00 m2, ao nível dos logradouros e voltado para o nascente. Construção: no referido terreno encontra-se edificado 1 

imóvel comercial, constituído por 1 barracão, construído em alvenaria de blocos de concreto, cobertura metálica, com pintura em 

cal, apresentando uma idade aparente de 30 anos, um estado de conservação regular, e com uma área construída total de 247,40 

m2, conforme medição realizada pelo perito no local. Este imóvel possui: 1 recepção, com piso esmaltado, paredes e laje em látex; 

2 salas de escritório, com piso esmaltado, paredes e laje com látex; 1 salão, com piso de concreto, paredes com látex, cobertura 

metálica; 2 banheiros, com piso esmaltado, paredes e laje em látex, vaso sanitário e lavatório cerâmico branco. 5) “1 (uma) gleba de 

terras, designada Gleba 2, destacada da situação agrícola denominada Sítio São José da Moreira, Gleba A, no lugar conhecido por 

Moreira, da antiga Fazenda Dumont, denominada Sítio Tortuga, situada neste Município e Comarca de Sertãozinho, com a área de 

48.400,00 metros quadrados ou hectares 4,8400 ares, ou ainda 2,00 alqueires de terras, com a seguinte descrição perimétrica: tem 

início no marco 13, cravado na confrontação com terras de propriedade do Sr. Ricardo Henrique de Oliveira Rubião e outros e com 

a Gleba 1 da Sra. Maria Cecília Rubião de Oliveira e seu marido. Do mesmo, segue com o azimute de 247º46’01” e com a distância 

de 269,91 metros, até o marco 11. Do marco 11 ao marco 3, segue com o azimute de 239º31’28” e com a distância de 447,33 

metros, confrontando com terras da Gleba 1, da Sra. Maria Cecília Rubião de Oliveira e seu marido. Do marco 3 ao marco 4 com 

azimute de 99º53’09” e com a distância de 189,54 metros, confrontando com a lateral esquerda da faixa marginal da Rodovia SP – 

333, no sentido Sertãozinho – Ribeirão Preto. Do marco 4 ao marco 10, segue com o azimute de 45º47’26” e com uma distância de 

304,67 metros. Do marco 10 ao marco 12, segue com o azimute de 67º46’02” e com a distância de 269,79 metros, sendo que, do 

marco 4, passando o marco 10 até o marco 12, confronta com a Gleba 3, da Sra. Maria Cândida Oliveira Rubião Vieira. Do marco 

12, confronta com a Gleba 3, da Sra. Maria Cândida Oliveira Rubião Vieira. Do marco 12 ao marco 13, segue com azimute de 

337º29’44” e com uma distância de 50,89 metros, confrontando com terras de propriedade do Sr. Ricardo Henrique Oliveira Rubião 

e outros, encerrando assim o presente roteiro. Cadastrado no INCRA sob nº 613.150.002.380-4. Matriculado no Cartório de Registro 

de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 31.814. Valor da avaliação: R$ 5.518.000,00 (cinco milhões quinhentos e 

dezoito mil reais), em janeiro de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 3 ação distribuída processo nº 0002530-

78.2013.8.26.0597, nº de ordem 402/2013, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída processo nº 

597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação distribuída 

processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação 

distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 

ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da 

Av. 9 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. 

Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010914-5, nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 4 a penhora extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo 

Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado 

pelo Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 13 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, 

determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 14 a penhora extraída dos autos do processo nº 

1003121-86.2014.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 29º Ofício Cível de São Paulo/SP. Consta da Av. 15 a penhora extraída dos 

autos do processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo 

de Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por uma gleba de terras, gleba “2”, destacada do Sítio São José da 

Moreira, Gleba “A”, denominado Sítio Tortuga, referente à matrícula nº 31.814, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-
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se de uma gleba de terras industrial, designada Gleba “2”, destacada do Sítio São José da Moreira, Gleba “A”, no lugar conhecido 

por Moreira, da antiga Fazenda Dumont, denominada Sítio Tortuga, com 189,54 metros de frente para a Via Marginal da Rodovia 

Atílio Balbo, com a área de 48.400,00 m2, ou 4,84 hectares, ou 2,00 alqueires, contendo atualmente plantação de amendoim. 6) “1 

(um) terreno, situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho, composto pelo Lote nº 10, da Quadra nº 02, do Loteamento 

Residencial/Comercial Jardim Alto Alegre, com frente para a Rua Maria Helena Farias, lado par, contendo 250,00 metros 

quadrados, medindo 12,50 centímetros de frente para a Rua Maria Helena Farias; 20,00 metros do lado esquerdo de quem da Rua 

Maria Helena Farias olha o imóvel, confrontando com o Lote nº 11 (matrícula nº 50.081); 20,00 metros do lado direito, com o Lote nº 

9 (matrícula nº 50.079); e, 12,50 centímetros nos fundos, com o Lote nº 13 (matrícula nº 50.083), distante 105,03 centímetros do 

ponto inicial da linha curva na confluência da Rua Maria Helena Farias com a Avenida Marginal da Via de Acesso José Siena, na 

Quadra completada pela Rua João Prezoto e Avenida Francisco Antônio Rossin”. Cadastro na Prefeitura Municipal de 

Sertãozinho/SP nº 01.1526.1.0010.000-50191224. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, 

sob o nº 50.080. Valor da avaliação: R$ 71.300,00 (setenta e um mil e trezentos reais), em janeiro de 2018. Distribuição de ação: 

consta da Av. 2 ação distribuída processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, nº de ordem 402/2013, perante a 3ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 4 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2011, perante a 1ª 

Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, 

perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 

2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de 

ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010914-5, 

nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 

597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 3 a penhora 

extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 a 

penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 

12 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta 

da Av. 15 a penhora extraída dos autos do processo nº 1003121-86.2014.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 29º Ofício Cível de 

São Paulo/SP. Consta da Av. 16 a penhora extraída dos autos do processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo 

do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por um 

terreno urbano, localizado na Rua Maria Helena Farias, Lote 10, da Quadra 02, do Jardim Alto Alegre, referente à matrícula nº 

50.080, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-se de um terreno de meio de Quadra, de forma regular, constituído 

pelo Lote nº 10, da Quadra nº 02, do Loteamento Jardim Alto Alegre, medindo 12,50 metros x 20,00 metros, com área de 250,00 

m2, com frente para a Rua Maria Helena Farias, lado par, na Quadra formada ainda pela Avenida Francisco Antônio Rossin, Rua 

João Prezoto e Avenida Marginal de acesso José Siena. 7) “1 (um) terreno, situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho, 

composto pelo Lote nº 11, da Quadra nº 02, do Loteamento Residencial/Comercial Jardim Alto Alegre, com frente para a Rua Maria 

Helena Farias, lado par, contendo 250,00 metros quadrados, medindo 12,50 centímetros de frente para a Rua Maria Helena Farias; 

20,00 metros do lado esquerdo de quem da Rua Maria Helena Farias olha o imóvel, confrontando com a Área Institucional desta 

Quadra (matrícula nº 50.116); 20,00 metros do lado direito, com o Lote nº 10 (matrícula nº 50.080); e, 12,50 centímetros nos fundos, 

com o Lote nº 12 (matrícula nº 50.082), distante 117,53 centímetros do ponto inicial da linha curva na confluência da Rua Maria 

Helena Farias com a Avenida Marginal da Via de Acesso José Siena, na Quadra completada pela Rua João Prezoto e Avenida 
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Francisco Antônio Rossin”. Cadastro Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP nº 01.1526.1.0011.000-50191225. Matriculado no 

Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 50.081. Valor da avaliação: R$ 71.300,00 (setenta e um 

mil e trezentos reais), em janeiro de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 2 ação distribuída processo nº 0002530-

78.2013.8.26.0597, nº de ordem 402/2013, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 4 ação distribuída processo nº 

597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída 

processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação 

distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 

ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da 

Av. 8 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. 

Consta da Av. 9 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010914-5, nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 3 a penhora extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo 

Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado 

pelo Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, 

determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 13 a penhora extraída dos autos do processo nº 

1003121-86.2014.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 29º Ofício Cível de São Paulo/SP. Consta da Av. 14 a penhora extraída dos 

autos do processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo 

de Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por um terreno urbano, localizado na Rua Maria Helena Farias, Lote 

11, da Quadra 02, do Jardim Alto Alegre, referente à matrícula nº 50.081, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-se de 

um terreno de meio de Quadra, de forma regular, constituído pelo Lote nº 11, da Quadra nº 02, do Loteamento Jardim Alto Alegre, 

medindo 12,50 metros x 20,00 metros, com área de 250,00 m2, com frente para a Rua Maria Helena Farias, lado par, na Quadra 

formada ainda pela Avenida Francisco Antônio Rossin, Rua João Prezoto e Avenida Marginal de acesso José Siena. 8) “1 (uma) 

gleba de terras, situada nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho/SP, com frente para a Avenida Marginal Adamo Meloni, com a 

área de 4.743,83 metros quadrados, com a seguinte descrição perimétrica: inicia-se em um marco denominado marco M-1ª, 

definido junto a linha de um mero, divisa da Sermatec – Indústria de Montagens Ltda e divisa da Gleba A, do Sítio Estrela; daí, 

segue pela linha de divisa de um muro da Sermatec – Indústria de Montagens Ltda, com azimute 26º59’36” na distância de 100,00 

metros onde definiu-se o marco M-1B, marco este distanciado 15,00 metros da cerca da Rodovia ali existente; daí, segue pela linha 

de divisa da Avenida Marginal Adamo Meloni, respeitando 15,00 metros da cerca da citada Rodovia, no sentido à Cidade de 

Pitangueiras, deste Estado, no azimute 297º04’47”, na distância de 47,36 metros, até atingir a divisa do quinhão de propriedade de 

Santo Pignata, até onde medir 100,00 metros; daí, vira à esquerda e segue confrontando com a Gleba A, do Sítio Estrela, no 

azimute 117º04’47”, na distância de 47,57 metros, até atingir o M-1ª, marco este onde iniciou e finda a presente descrição”. 

Cadastrado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP sob nº 05.10.00.1.0002.000, código 35.889/00-5. Matriculado no Cartório de 

Registro de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 37.098. Valor da avaliação: R$ 6.400.000,00 (seis milhões e 

quatrocentos mil reais), em janeiro de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 4 distribuição de ação, processo nº 0002530-

78.2013.8.26.0597, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 distribuição de ação, processo nº 2170/2011, 

perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 distribuição de ação, processo nº 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível 

de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 distribuição de ação, processo nº 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. 

Consta da Av. 8 distribuição de ação, processo nº 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 
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distribuição de ação, processo nº 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 distribuição de ação, 

processo nº 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 distribuição de ação, processo nº 1965/2011, 

perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, 

determinado pelo Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 13 a penhora extraída dos autos do processo nº 

1965/2011, determinada pelo Juízo do 2º Oficio Judicial de Sertãozinho/SP. 9) “1 (uma) pequena gleba de terras, sem benfeitorias, 

situada nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho/SP, com a área de 32.730,62 decímetros quadrados, circunscrita dentro do 

seguinte perímetro e confrontações: inicia no marco principal (MP), cravado à margem esquerda da faixa marginal da Rodovia 

Armando de Salles Oliveira – sentido Sertãozinho/Pitangueiras e na lateral direita da Estrada Municipal de acesso ao Bairro Água 

Vermelha, do mesmo, segue pela mesma lateral da referida Estrada Municipal, com o azimute de 211º07’12” e com uma distância 

de 49,47 centímetros até o marco “1”; daí, segue com os seguintes azimutes e respectivas distâncias: do marco “1” ao marco “2”, 

azimute de 203º27’01” e distância de 76,34 centímetros; do marco “2” ao marco “3”, azimute de 204º29’07”e distância de 50,85 

centímetros; do marco “3” ao marco “4”, azimute de 216º28’26” e distância de 119,39 centímetros. No marco “4”, passa a confrontar 

com o remanescente do Sítio Estrela – “Gleba A1” de propriedade de Cebraz – Empreendimentos Comerciais Ltda e segue com os 

seguintes azimutes e respectivas distâncias: do marco “4” ao marco “5”, azimute de 299º00’08” e distância de 74,35 centímetros; do 

marco “5” ao marco “023”, azimute de 296º59’54” e distância de 47,95 centímetros; do marco “023” ao marco “D24”, azimute de 

27º02’43” e distância de 178,66 centímetros. No marco “D24”, passa a confrontar com terras de propriedade de José Moacir Pignata 

e segue com os seguintes azimutes e respectivas distâncias: do marco “D24” ao marco “M-1A”, azimute de 117º04’47” e distância 

de 47,57 centímetros. Do marco “M-1ª” ao marco “6”, azimute de 29º04’47” e distância de 115,00 metros. No marco “6”, passa a 

confrontar com a margem esquerda da faixa marginal da Rodovia Armando de Salles Oliveira no sentido Sertãozinho – Pitangueiras 

e segue com o azimute de 119º04’47” e com uma distância de 80,25 centímetros, até o marco principal (MP), marco este, onde 

iniciou e finda a descrição perimétrica. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho sob nº 05.1000.2.1650.000, código 

27.786/00-9. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 44.734. Valor da avaliação: 

R$ 43.465.000,00 (quarenta e três milhões e quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), em janeiro de 2018. 10) “1 (uma) gleba de 

terras, situada neste Município e Comarca de Sertãozinho, denominada Sítio Santo Antônio, Gleba A, com frente para a Estrada 

Municipal STZ 464, contendo 42.844,00 m2 ou 4,28.44 hectares ou ainda 1,7704 alqueires, com a seguinte descrição perimétrica: 

tem início no marco MP (Marco Principal), cravado na confrontação com terras do Sítio Esperança de propriedade de Tubos 

Ipiranga Indústria e Comércio Ltda (matrícula nº 31.815) e na confrontação com terras do Sítio Santo Antônio, Gleba A1 de 

propriedade de Wilson Donizetti Escudeiro (matrícula nº 51.343). Do mesmo, segue por esta última confrontação com os seguintes 

azimute e respectivas distâncias: Do marco MP ao marco 1, com o azimute de 181º08’36” e com a distância de 90,70 centímetros. 

Do marco 1 ao marco 2, com o azimute de 69º12’29” e com a distância de 46,61 centímetros. No marco 2, passa a confrontar com 

terras do Sítio Santo Antônio, Gleba A2 de propriedade de Calnil Indústria e Comércio Ltda (matrícula nº 51.344) e segue com o 

azimute de 69º12’29” e com uma distância de 118,74 centímetros, até encontrar o marco 3. No marco 3, passa a confrontar com 

terras do Sítio Santo Antônio, Glebas A3 e A4 de propriedade de Eduardo Guindalini Ferezin (matrícula nº 51.353) e segue com o 

azimute de 69º12’29” e com uma distância de 11,56 centímetros, até encontrar o marco 4. No marco 4, passa a confrontar com 

terras do Sítio Santo Antônio, Gleba A9 de propriedade de Genésio Mantovani e s/m Antônia Giroto Mantovani (matrícula nº 51.357) 

e segue com o azimute de 69º12’29” e com uma distância de 361,26 centímetros, até encontrar o marco 5. No marco 5, passa a 

confrontar com a lateral esquerda da Estrada Municipal STZ-464 do acesso Rodovia Attilio Balbo, Sertãozinho, cravado distante 

5,00 metros do seu eixo e segue com o azimute de 339º47’13” com uma distância de 80,00 metros até encontrar o marco 6. No 
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marco 6, passa a confrontar com terras do Sítio São José da Moreira de propriedade de Maísa de Toledo Maraúcci Rubião, Maria 

Cristina Rubião Luchesi e s/m Nelson Luchesi e Maria Cecília Rubião de Oliveira e s/m Paulino Portugal de Oliveira (matrícula nº 

20.254) e segue com o azimute de 249º40’39” e com uma distância de 322,98 centímetros até encontrar o marco 7. No marco 7, 

passa a confrontar com terras do Sítio Esperança de propriedade de Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Ltda (matrícula nº 31.815) 

e segue com o azimute de 249º40’39” e com uma distância de 182,13 centímetros até o marco MP, onde teve início e finda o 

presente Memorial Descritivo. Cadastrado no INCRA sob nº 6131500040300. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da 

Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 52.945. Valor da avaliação: R$ 2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), em janeiro 

de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 4 ação distribuída processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, perante a 3ª Vara Cível 

de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2011, perante a 1ª 

Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, 

perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 

2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de 

ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010914-5, 

nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 ação distribuída processo nº 

597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 12 a penhora 

extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 13 a 

penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Compra e 

Venda: consta do R. 15 que o imóvel objeto desta matrícula foi vendido em 26/11/2014 para a empresa Bridge Participações S/A, 

CNPJ/MF: 20.683.737/0001-63. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por uma gleba de 

terras, denominada Sítio Santo Antônio, Gleba “A”, localizada na Estrada Municipal STZ 464, referente à matrícula nº 52.945, junto 

ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-se de uma gleba de terras, denominada Sítio Santo Antônio, Gleba A, com 80,00 

metros de frente para a Estrada Municipal, STZ 464, com área de 42.844,00 m2, ou 4,2844 hectares, ou 1,7704 alqueires, sem 

benfeitorias. 11) “1 (um) terreno de forma irregular, situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho, composto pelo Lote nº 10, da 

Quadra nº 03, do Loteamento Residencial/Comercial Jardim Alto Alegre, com frente para a Rua João Prezoto, lado par, esquina 

com a Avenida Francisco Antônio Rossin, lado par, contendo 250,00 metros quadrados, medindo 9,50 centímetros de frente para a 

Rua João Prezoto, 18,22 centímetros em linha curva com raio de 9,00 metros na confluência da Rua João Prezoto com a Avenida 

Francisco Antônio Rossin; 1,88 centímetros do lado esquerdo de quem da Rua João Prezoto olha o imóvel, no alinhamento da 

Avenida Francisco Antônio Rossin; 14,64 centímetros do lado direito com parte do Lote nº 9 (matrícula nº 50.101); e, 16,77 

centímetros nos fundos, com o Lote nº 11 (matrícula nº 50.103), na quadra completada pela Rua João Ardenghi e pela Rua 04”. 

Cadastro na Prefeitura Municipal de Sertãozinho nº 01.1426.1.0010.000-50191250. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis 

da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 50.102. Valor da avaliação: R$ 71.300,00 (setenta e um mil e trezentos reais), em janeiro 

de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 2 ação distribuída processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, perante a 3ª Vara Cível 

de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 4 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2011, perante a 1ª 

Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, 

perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 

2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de 
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ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010914-5, 

nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 

597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 3 a penhora 

extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 a 

penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo Juízo do 3º Ofício Judicial de Sertãozinho/SP. Consta da 

Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinado pelo Juízo 2º Ofício Judicial de São Paulo/SP. Consta 

da Av. 13 a penhora extraída dos autos do processo nº 1003121-86.2014.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 29º Ofício Judicial 

de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 14 a penhora extraída dos autos do processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, determinado pelo 

Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por um 

terreno urbano, localizado na Rua João Prezoto, esquina com a Avenida Francisco Antônio Rossin, Lote 10, da Quadra 03, do 

Jardim Alto Alegre, referente à matrícula nº 50.102, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-se de um terreno de 

esquina, de forma irregular, constituído pelo Lote nº 10, da Quadra nº 03, do Loteamento Jardim Alto Alegre, com frente para a Rua 

João Prezoto, lado par, esquina com a Avenida Francisco Antônio Rossin, lado par, contendo 250,00 m2, medindo 9,50 metros de 

frente para a Rua João Prezoto, 18,22 metros em linha curva na esquina, 1,88 metros do lado esquerdo de quem da Rua João 

Prezoto olha o imóvel, 14,64 metros do lado direito, confrontando com parte do Lote nº 9, e 16,77 metros nos fundos, confrontando 

com o Lote nº 11, na Quadra completada pela Rua João Ardenghi e pela Rua 04, ao nível dos logradouros adjacentes. 12) “1 (um) 

prédio residencial, construído de tijolos e coberto de telhas, situado nesta Cidade de Sertãozinho/SP, com frente para a Rua 

Expedicionário Solano, nº 521, com a área construída de 129,94 metros quadrados, e seu respectivo terreno medindo 11,00 metros 

de frente, por 22,00 metros da frente aos fundos, confrontando em sua integridade, pela frente om a referida Rua Expedicionário 

Solano; pelo lado direito de quem de frente olha o imóvel com o prédio nº 531 da mesma Rua; pela lado esquerdo com o prédio nº 

505, também da mesma Rua Expedicionário Solano; e, pelos fundos com o prédio nº 1265, da Rua Jórdão Borghetti, todas da 

mesma quadra completada pelas Ruas Voluntário Otto Gomes Martins e Augusto Zanini. Cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Sertãozinho/SP sob nº 01.07.03.2.0521.000, código 4492.00. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de 

Sertãozinho/SP, sob o nº 31.252. Valor da avaliação: R$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil reais), em janeiro de 2018. 

Distribuição de ação: consta da Av. 3 ação distribuída, processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, perante a 3ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída, processo nº 2170/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da 

Av. 6 ação distribuída, processo nº 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação distribuída, 

processo nº 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída, processo nº 2027/2011, 

perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída, processo nº 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída, processo nº 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da 

Av. 11 ação distribuída, processo nº 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 4 a penhora 

extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 a 

penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinada pelo Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 

13 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinada pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta 

da Av. 14 a penhora exequenda. Consta da Av. 15 a penhora extraída dos autos do processo nº 1003121-86.2014.8.26.0597, 

determinada pelo Juízo do 29º Ofício Cível de São Paulo/SP. 13) “1 (uma) gleba de terras urbana, situada nesta Cidade e Comarca 

de Sertãozinho, denominada Gleba A-10, destacada da Gleba A-1 do Sítio Estrela, contendo 19.241,12 decímetros quadrados, com 

a seguinte descrição perimétrica: tem início em um marco denominado M9, localizado na confrontação com propriedade da Brumazi 



 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

– Equipamentos Industriais Ltda e na lateral da Estrada Municipal de ligação Sertãozinho – Bairro Agua Vermelha; daí segue 

confrontando com a já citada propriedade da Brumazi – Equipamentos Industriais Ltda, até o marco D-22, com seguintes azimutes e 

distâncias: azimute de 296º59’54” e distância de 74,53 centímetros, até o marco M-10; azimute de 296º59’54” e distância de 47,95 

centímetros até o marco D-23, e ainda, com azimute de 27º02’43” e com uma distância de 78,66 centímetros, até o marco D-22. No 

marco D-22 passa a confrontar com propriedade de Alexandre Benelli Filho, sua mulher e outros com azimute de 297º04’47” e com 

uma distância de 23,715 milímetros, até o marco D-26; daí, passa a confrontar com propriedade de Gustavo Rodrigues Gomes e 

outros e segue com o azimute de 297º04’47” e distância de 23,715 milímetros, até o marco D-25; daí passa a confrontar com o Sítio 

Estrela – Gleba A1 (Mat. 31.007) de propriedade de Cebraz – Empreendimentos Comerciais Ltda e segue com azimute de 

207º02’43”, e distância de 188,07 centímetros até o marco M-6ª; deste passa a confrontar com propriedade de Primo Rissato e 

outro e segue com azimute de 121º19’37” e distância de 6,80 centímetros até o marco M-6; daí, passa a confrontar com a lateral da 

Estrada Municipal de ligação Sertãozinho – Bairro Água Vermelha com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 105º52’55” e 

distância de 140,86 centímetros até o marco M7; deste segue em curva com raio de 20,85 centímetros e desenvolvimento de 26,00 

metros até o marco M-8, e daí, segue com azimute de 34º25’44”, numa distância de 65,48 centímetros até o marco M-9, onde teve 

início e finda a descrição. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP sob nº 60.202. Matriculado no Cartório de Registro 

de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 60.202. Valor da avaliação: R$ 7.400.000,00 (sete milhões e quatrocentos mil 

reais), em janeiro de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 2 ação distribuída, processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, perante 

a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 3 ação distribuída, processo nº 2170/2011, perante a 2ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP.  Consta da Av. 4 ação distribuída, processo nº 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP.  Consta da 

Av. 5 ação distribuída, processo nº 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP.  Consta da Av. 6 ação distribuída, 

processo nº 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP.  Consta da Av. 7 ação distribuída, processo nº 467/2012, 

perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP.  Consta da Av. 8 ação distribuída, processo nº 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída, processo nº 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: 

consta da Av. 10 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo Juízo do 3º Ofício Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinada pelo Juízo do 2º Ofício 

Cível de Sertãozinho/SP. 14) “1 (um) terreno, situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho, composto pelo Lote nº 5, da Quadra 

nº 03, do Loteamento Residencial/Comercial Jardim Alto Alegre, com frente para a Rua João Prezoto, lado par, contendo 250,00 

metros quadrados, medindo 12,50 centímetros de frente para a Rua João Prezoto; 20,00 metros do lado esquerdo de quem da Rua 

João Prezoto olha o imóvel, confrontando com o Lote nº 6 (matrícula nº 50.098); 20,00 metros do lado direito, com o Lote nº 4 

(matrícula nº 50.096); e, 12,50 centímetros nos fundos, com o Lote nº 16 (matrícula nº 50.108), distante 41,87 centímetros do ponto 

inicial da linha curva na confluência da Rua João Prezoto com a Rua 04, na Quadra completada pela Rua João Ardenghi e Avenida 

Francisco Antônio Rossin”. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP sob nº 01.1426.1.0005.000-50191245. 

Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 50.097. Valor da avaliação: R$ 71.300,00 

(setenta e um mil e trezentos reais), em janeiro de 2018. Distribuição de ação: consta da Av. 2 ação distribuída processo nº 

0002530-78.2013.8.26.0597, nº de ordem 402/2013, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 4 ação distribuída 

processo nº 597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação 

distribuída processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 

ação distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da 

Av. 7 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. 
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Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010914-5, nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 

2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 3 a penhora extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado 

pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 a penhora extraída dos autos do processo nº 1565/2011, 

determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 

1003121-86.2014.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 29º Ofício Cível de São Paulo/SP. Consta da Av. 13 a penhora extraída dos 

autos do processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo 

de Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por um terreno urbano, localizado na Rua João Prezoto, Lote nº 05, 

da Quadra 03, do Jardim Alto Alegre, referente à matrícula nº 50.097, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-se de um 

terreno de meio de Quadra, de forma regular, constituído pelo Lote nº 05, da Quadra nº 03, do Loteamento Jardim Alto Alegre, 

medindo 12,50 metros x 20,00 metros, com área de 250,00 m2, com frente para a Rua João Prezoto, lado par, na Quadra formada 

ainda pelas Ruas 04, João Ardenghi e Avenida Francisco Antônio Rossin. 15) “1 (um) terreno, situado nesta Cidade e Comarca de 

Sertãozinho/SP, composto pelo Lote nº 6, da Quadra nº 03, do Loteamento Residencial/Comercial Jardim Alto Alegre, com frente 

para a Rua João Prezoto, lado par, contendo 250,00 metros quadrados, medindo 12,50 centímetros de frente para a Rua João 

Prezoto; 20,00 metros do lado esquerdo de quem da Rua João Prezoto olha o imóvel, confrontando com o Lote nº 7 (matrícula nº 

50.099); 20,00 metros do lado direito, com o Lote nº 5 (matrícula nº 50.107); e, 12,50 centímetros nos fundos, com o Lote nº 15 

(matrícula nº 50.107), distante 54,37 centímetros do ponto inicial da linha curva na confluência da Rua João Prezoto com a Rua 04, 

na Quadra completada pela Rua João Ardenghi e Avenida Francisco Antônio Rossin”. Cadastrado na Prefeitura Municipal de 

Sertãozinho/SP sob nº 01.1426.1.0006.000-50191246. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de 

Sertãozinho/SP, sob o nº 50.098. Valor da avaliação: R$ 71.300,00 (setenta e um mil e trezentos reais), em janeiro de 2018. 

Distribuição de ação: consta da Av. 2 ação distribuída processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, nº de ordem 402/2013, perante a 

3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 4 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, 

perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 

2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de 

ordem 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, 

nº de ordem 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 

597.01.2012.002488-1, nº de ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída 

processo nº 597.01.2011.010914-5, nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação 

distribuída processo nº 597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: 

consta da Av. 3 a penhora extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo Juízo do 3º Ofício Cível 

de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinado pelo Juízo do 2º Ofício 

Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 13 a penhora extraída dos autos do processo nº 1003121-86.2014.8.26.0597, determinado 

pelo Juízo do 29º Ofício Cível de São Paulo/SP. Consta da Av. 14 a penhora extraída dos autos do processo nº 0010914-

98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 746/824, 

consta que: o imóvel constituído por um terreno urbano, localizado na Rua João Prezoto, Lote 06, da Quadra 03, do Jardim Alto 

Alegre, referente à matrícula nº 50.098, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-se de um terreno de meio de Quadra, 
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de forma regular, constituído pelo Lote nº 06, da Quadra nº 03, do Loteamento Jardim Alto Alegre, medindo 12,50 metros x 20,00 

metros, com área de 250,00 m2, com frente para a Rua João Prezoto, lado par, na Quadra formada ainda pelas Ruas 04, João 

Ardenghi e Avenida Francisco Antônio Rossin. 16) “1 (um) terreno, situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho, composto pelo 

Lote nº 15, da Quadra nº 02, do Loteamento Residencial/Comercial Jardim Alto Alegre, com frente para a Rua João Prezoto, lado 

ímpar, contendo 250,00 metros quadrados, medindo 12,50 centímetros de frente para a Rua João Prezoto; 20,00 metros do lado 

esquerdo de quem da Rua João Prezoto olha o imóvel, confrontando com o Lote nº 16 (matrícula nº 50.086); 20,00 metros do lado 

direito, com o Lote nº 14 (matrícula nº 50.084); e, 12,50 centímetros nos fundos, com o Lote nº 8 (matrícula nº 50.078), distante 

64,13 centímetros do ponto inicial da linha curva na confluência da Rua João Prezoto, Avenida Francisco Antônio Rossin, na 

Quadra completada pela Rua Maria Helena Farias e pela Avenida Marginal da Via de Acesso José Siena. Cadastro na Prefeitura 

Municipal de Sertãozinho/SP nº 01.1526.1.0015.000-50191232. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de 

Sertãozinho/SP, sob o nº 50.085. Valor da avaliação: R$ 71.300,00 (setenta e um mil e trezentos reais), em janeiro de 2018. 

Distribuição de ação: consta da Av. 2 ação distribuída processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, nº de ordem 402/2013, perante a 

3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 4 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, 

perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 5 ação distribuída processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 

2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 6 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de 

ordem 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 7 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, 

nº de ordem 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 8 ação distribuída processo nº 

597.01.2012.002488-1, nº de ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 9 ação distribuída 

processo nº 597.01.2011.010914-5, nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 10 ação 

distribuída processo nº 597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: 

consta da Av. 3 a penhora extraída dos autos do processo nº 1567/2012, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 11 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo Juízo do 3º Ofício Cível 

de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinado pelo Juízo do 2º Ofício 

Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 13 a penhora extraída dos autos do processo nº 1003121-86.2014.8.26.0597, determinado 

pelo Juízo do 29º Ofício Cível de São Paulo/SP. Consta da Av. 14 a penhora extraída dos autos do processo nº 0010914-

98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 746/824, 

consta que: o imóvel constituído por um terreno urbano, localizado na Rua João Prezoto, Lote 15, da Quadra 02, do Jardim Alto 

Alegre, referente à matrícula nº 50.085, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Trata-se de um terreno de meio de Quadra, 

de forma regular, constituído pelo Lote nº 15, da Quadra nº 02, do Loteamento Jardim Alto Alegre, medindo 12,50 metros x 20,00 

metros, com área de 250,00 m2, com frente para a Rua João Prezoto, lado par, na Quadra formada ainda pela Avenida Francisco 

Antônio Rossin, Rua Maria Helena Farias e Avenida Marginal de acesso José Siena. 17) “1 (um) terreno urbano, situado nesta 

Cidade, Município e Comarca de Sertãozinho, na Rua José Venâncio do Carmo (antiga Rua Santa Izabel), lado ímpar, com a área 

de 340,00 metros quadrados, medindo 10,00 metros de frente e igual medida nos fundos, por 34,00 metros medidos de ambos os 

lados da frente aos fundos, confrontando em sua integridade pela frente com a referida Rua José Venâncio do Carmo, do lado 

direito de quem da Rua olha para o imóvel com o Prédio nº 567, do lado esquerdo com o Prédio nº 545, ambos da mesma Rua José 

Venâncio do Carmo e pelos fundos com o Prédio nº 157, da Rua Attilio Magon. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho 

nº 03.12.03.2.0559.000.6.5. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Sertãozinho/SP, sob o nº 11.909. Valor 

da avaliação: R$ 445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), em janeiro de 2018. Edificação: consta da Av. 4 que foi 
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edificado 2 Prédios/Residenciais, sendo um geminado na frente e outro nos fundos, que receberam no emplacamento municipal de 

Sertãozinho, os números 553/559 e 561, pela face da Rua José Venâncio do Carmo. Edificação: consta da Av. 4 que foram 

edificados 2 Prédios Residenciais, sendo 1 geminado na frente e outro nos fundos, que receberam no emplacamento municipal 

local, os números 553/559 e 561, pela face da Rua José Venâncio do Carmo, cuja plantas forma aprovadas, com áreas construídas 

de 80,50 m2 (geminado) e 51,00 m2, fundos. Hipoteca: consta do R. 14 hipoteca de 2º grau em favor do Banco do Brasil S/A, 

CNPJ/MF: 00.000.000/0978-45. Distribuição de ação: consta da Av. 16 ação distribuída processo nº 0002530-78.2013.8.26.0597, 

nº de ordem 402/2013, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 17 ação distribuída processo nº 

597.01.2011.011746-8, nº de ordem 2170/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 18 ação distribuída 

processo nº 597.01.2011.011745-5, nº de ordem 2104/2011, perante a 1ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 19 ação 

distribuída processo nº 597.01.2011.010913-2, nº de ordem 2019/2011, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 

20 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010912-0, nº de ordem 2027/2011, perante a 2ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta 

da Av. 21 ação distribuída processo nº 597.01.2012.002488-1, nº de ordem 467/2012, perante a 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. 

Consta da Av. 22 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010914-5, nº de ordem 2028/2011, perante a 2ª Vara Cível de 

Sertãozinho/SP. Consta da Av. 23 ação distribuída processo nº 597.01.2011.010911-7, nº de ordem 1965/2011, perante a 2ª Vara 

Cível de Sertãozinho/SP. Penhoras: consta da Av. 24 a penhora extraída dos autos do processo nº 402/2013, determinado pelo 

Juízo do 3º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 25 a penhora extraída dos autos do processo nº 1965/2011, determinado 

pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 26 a penhora extraída dos autos do processo nº 1003121-

86.2014.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 29º Ofício Cível de São Paulo/SP. Consta da Av. 27 a penhora extraída dos autos do 

processo nº 0010914-98.2011.8.26.0597, determinado pelo Juízo do 2º Ofício Cível de Sertãozinho/SP. Conforme Laudo de 

Avaliação de fls. 746/824, consta que: o imóvel constituído por um salão comercial, na Rua José Venâncio do Carmo, nº 553/561, 

referente à matrícula nº 11.909, junto ao Cartório de Registro de Imóveis local. Terreno: trata-se de um terreno urbano de meio de 

Quadra, plano, de forma irregular, medindo 10,00 metros de frente, com área de 459,00 m2, conforme medição realizada no local, 

ao nível dos logradouros adjacentes e voltado para o nascente. Construção: no referido terreno encontra-se edificado 1 imóvel 

comercial constituído por 1 barracão, construído em alvenaria de blocos de concreto, cobertura metálica, com pintura em cal, 

apresentando uma idade aparente de 30 anos, um estado de conservação regular, e com uma área construída total de 447,95 m2, 

conforme mediação realizada pelo perito no local. Este imóvel possui: 2 salas de escritório, com piso esmaltado, paredes e laje com 

látex; 1 salão, com piso de concreto, paredes com látex, cobertura metálica; 1 banheiro, com piso esmaltado, paredes com azulejo 

branco até 1,50 metros e acima com látex, laje com látex, 1 vaso sanitário cerâmico branco; 1 almoxarifado, com piso em 

cimentado, paredes e laje com látex. Valor total das avaliações: R$ 68.131.090,00 (sessenta e oito milhões cento e trinta e um mil 

e noventa reais), em fevereiro de 2018. Depositários: Nelson Francisco dos Santos, CPF/MF: 748.540.548-91 e Helena Yuka Sato 

dos Santos, CPF/MF: 594.445.928-04. Débitos tributários: eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço 

alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Débitos da ação: R$ 

21.584.314,52 (vinte e um milhões quinhentos e oitenta e quatro mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e dois 

centavos) em janeiro de 2018, 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: Os 

bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado 

verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas.  Compete ao interessado 
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no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Conforme previsão do artigo 886, inciso VI, do CPC, 

informa-se que não existem recursos pendentes de julgamento. 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Daniele Regina de Souza Duarte  

Juíza de Direito 


