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3ª VARA DA COMARCA DE SERTÃOZINHO/SP 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA dos bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados na lide e de 

intimação dos executados EDUARDO ANDRÉ MARAUCCI VASSIMON (CPF/MF nº 126.858.108-97), MARIA DOS 

REIS VASSIMON (CPF/MF nº 550.960.428-04), LAERTE APARECIDO CAROLO (CPF/MF nº 015.260.068-04), ANNA 

MARIA DOS REIS CAROLO (CPF/MF nº 183.211.238-13), LEONARDO CAROLO (CPF/MF nº 150.772.728-32), 

JOSÉ PESSOA DE QUEIRÓZ BISNETO (CPF/MF nº 171.396.274-87), OTAWA PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF 

nº 12.586.768/0001-78), RIO MOGI PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF nº 12.585.275/0001-13), bem como do 

exequente ZANINI EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA. (CNPJ/MF nº 71.230.931/0001-15), das interessadas 

RECEITA FEDERAL (CNPJ/MF nº 00.394.460/0058-87), PREFEITURA DE PONTAL (CNPJ/MF nº 45.352.267/0001-

86) e as PREFEITURA DE IGARAPAVA (CNPJ/MF nº 45.324.290/0001-67). 

 

O MM. Juiz de Direito Nemércio Rodrigues Marques, da 3ª Vara da Comarca de Sertãozinho/SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento e interessar possa, que, por este Juízo, 

processam-se os autos da ação de Conhecimento com Preceito Condenatório ajuizada por ZANINI EQUIPAMENTOS 

PESADOS LTDA. (CNPJ/MF nº 71.230.931/0001-15) contra EDUARDO ANDRÉ MARAUCCI VASSIMON (CPF/MF nº 

126.858.108-97), MARIA DOS REIS VASSIMON (CPF/MF nº 550.960.428-04), LAERTE APARECIDO CAROLO 

(CPF/MF nº 015.260.068-04), ANNA MARIA DOS REIS CAROLO (CPF/MF nº 183.211.238-13), LEONARDO 

CAROLO (CPF/MF nº 150.772.728-32), JOSÉ PESSOA DE QUEIRÓZ BISNETO (CPF/MF nº 171.396.274-87), 

OTAWA PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ/MF nº 12.586.768/0001-78), RIO MOGI PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ/MF 

nº 12.585.275/0001-13), processo nº 0004883-14.2001.8.26.0597, nos termos do Provimento CSM nº 1.625, de 09 de 

fevereiro de 2009, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DO LEILÃO 

 

O leilão será conduzido em duas praças. A 1ª praça terá início em 09 de novembro de 2021 às 13h30min. Não havendo 

lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem 

interrupção, iniciando-se em 12 de novembro de 2021 às 13h30min e se encerrará em 17 de dezembro de 2021 às 

13h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor de avaliação, 

atualizado até a data do protocolo pela Tabela Prática do TJSP. 

 

Conforme dispõe o art. 895 do Código de Processo Civil, os interessados poderão apresentar proposta de pagamento 

parcelado: (I) até o início da primeira etapa, por valor não inferior ao da avaliação atualizada, (II) até o início da 
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segunda etapa, por valor não inferior a 60% (sessenta por cento) da avaliação atualizada. A proposta deverá ser 

encaminhada diretamente ao juízo ou ao e-mail: contato@lut.com.br. A apresentação de proposta não suspende o 

leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais 

vultoso (Art. 895, § 7º, CPC). Em caso de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez 

por cento) sobre a soma das parcelas inadimplidas com as parcelas vincendas. O inadimplemento autoriza o exequente 

a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos 

os pedidos serem formulados nos autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). 

 

DO CONDUTOR DAS PRAÇAS 

 

A praça será conduzida pelo leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva (“Leiloeiro”), inscrito na Junta Comercial de São 

Paulo sob o nº 602, por meio de seu portal na rede mundial de computadores (www.lut.com.br). 

 

LOCAL DO LEILÃO 

 

O leiloeiro Cezar Augusto Badolato Silva realizará o leilão exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal: 

www.lut.com.br. 

 

DO PAGAMENTO 

 

O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto ao Portal (www.lut.com.br) utilizado pelo leiloeiro Cezar 

Augusto Badolato Silva, guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, no valor de seu lance vencedor, 

devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 horas, após o encerramento da praça. 

 

Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado junto ao Portal (www.lut.com.br), boleto bancário em 

favor do Juizo conforme disposto no artigo 267 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, a título de 

comissão, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de 

até 24 (vinte e quatro) horas após o encerramento da praça. 

 

Após a realização do depósito judicial e do pagamento do boleto, o arrematante deverá encaminhar os respectivos 

comprovantes para o e-mail (contato@lut.com.br), a fim de que sejam juntados ao Auto de Arrematação.  

 

RELAÇÃO DOS BENS 

http://www.lut.com.br/
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Lote 1 – A parte ideal de 1/3 sobre uma propriedade agrícola, com área de dezenove hectares cento e trinta e três  

(19,133) ares, que tem início em um marco denominado em mapa de Marco nº 04B, daí segue no sentido horário até o 

ponto 05 na extensão de 144,93m, no rumo 11º39’03” NE, do ponto 05 segue até o ponto 06 na extensãp de 111,90m, 

no rumo de 10º52’34” NE; do ponto 06 segue até o ponto 07 na extensão de 88,99m, no rumo 11º46’00” NE; do ponto 

07 segue até o ponto 08 na extensão de 109,48m, no rumo de 20º08’20” NE, confrontando do ponto 04B até o ponto 08 

com a estrada de rodagem que vai do Anel Viário à Fazenda Vargem das Antas (antes do Pontilhão a Fazenda Vargem 

das Antas); do ponto 08 deflete à direita e segue até o ponto 09 na extensão de 427,70m, no rumo 84º 47’23” SE, 

confrontando com terras da matrículo nº45.085 do CRI Sertãozinho-SP, de propriedade de Pedro Ravagnano e sua 

mulher (antes Francisco Belezini); do ponto 09, deflete à direita e segue até o ponto 10 na extensão de 148,95m, no 

rumo 12º22’40” SW; do ponto 10 deflete à esquerda e segue até o ponto 11 na extensão de 90,44m, no rumo 

73º48’20”SE, confrontando do ponto 09 ao ponto 11, com terras da matrícula nº1000, CRI Sertãozinho-SP, de 

propriedade de Pedro Ravagnani e sua mulher; do ponto 11 deflete à direita e segue até o ponto 12 na extensão de 

89,05m, no rumo 07º00’05” SW, confrontando com terras da matrícula nº1000, CRI Sertãozinho-SP, de propriedade de 

Pedro Ravagnani e sua mulher; do ponto 12 segue até o ponto 13 na extensão de 38m, no rumo de 00º25’50”SE, do 

ponto 13 segue até o ponto 13-A na extensão de 33,19m, no rumo 21º05’00”SW, confrontando do 12 ao ponto 13A com 

terras da matrícula nº43.228, CRI Sertãozinho-SP, de propriedade de Pedro Ravagnani e sua mulher; do ponto 13-A 

segue até o ponto 04B, início desta descrição, com a extensão de 567,82m, no rumo 82º59’42”SW, em paralelo ao eixo 

da pista e distante deste 10m, estabelecendo uma confrontação do ponto 13-A ao ponto 04B com a Gleba-B. Matrícula 

nº 254 no 1º CRI de Pontal. Depositário(a): Rio Mogi Participações Ltda CNPJ/MF 12.585.275/0001-13. Contribuinte 

de Área Maior INCRA: 613.061.001.350. Matrícula Atualizada: Consta na Av.1 que o imóvel desta matrícula acha-se 

gravado com cláusula de incomunicabilidade, conforme av. 20 da matrícula 3.765 CRI Sertãozinho-SP. Consta na R-2 

a incorporação do imóvel ao patrimônio da empresa Rio Mogi Participações S/A. Consta na Av.3 a penhora exequenda. 

Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de 

Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 402.413,50 (quatrocentos e dois mil, quatrocentos e treze reais 

e cinquenta centavos), atualizados até setembro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. 

 

Lote 2 – A parte ideal de 1/3 sobre uma situação agrícola, denominada “Fazenda Santa Edwirges”, situado em Pontal, 

com área de 48,44 alqueires, ou 117,2281 hectares de terras, circunscrita e delimitada dentro do seguinte roteiro 

perimétrico: inicia-se no ponto 42 do memorial da Fazendo Desengano, que está na margem do Córrego Desengano, 

segue até o ponto 43 na extensão de 146,5m no rumo de 50º35’02” NW; do ponto 43 segue até o ponto 44 na extensão 

de 304,36m no rumo de 48º13’18” NW; do ponto 44 segue até o ponto 45 na extensão de 1.189,18m no rumo 37º36’26” 

NW, confrontando do ponto 42 ao ponto 45 com o Dr. Jair Figueiredo Leal; do ponto 45 deflete à direita e segue até o 
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ponto 46 na extensão de 692,50m no rumo de 45º17’59” NE; do ponto 46 deflete à direita e segue até o ponto 47 na 

extensão de 666,81m no rumo 52º45’30”SE, confrontando do ponto 45 ao ponto 47 com M.S.E Agropecuária Ltda; do 

ponto 47 segue até o ponto 48, na extensão de 679, metros no rumo de 52º45’30” SE, com Agropecuária Aldebaran; do 

ponto 48 deflete à direita e segue até o ponto 69 na extensão de 427,61m no rumo de 57º31’00”SW; do ponto 69 segue 

por valete ao ponto 70 na extensão de 113m no rumo de 82º50’50”; do ponto 70 ao ponto 71 na extensão de 196,93m 

no rumo 01º35’51SW; do ponto 71 ao ponto 72 na extensão de 49,86m no rumo de 05º04’29” SE; do ponto 72 segue 

ao ponto 73 na extensão 57,36m, no rumo de 01º28’43”SE; do ponto 73 segue ao ponto 74 na extensão de 79,15m no 

rumo 14º17’08”SE; do ponto 74 segue ao ponto 75 na extensão de 68,27m no rumo 03º11’28”SW; do ponto 75 segue 

ao ponto 76 na extensão de 45,92m no rumo de 09º41’,32”SW; do ponto 76 segue ao ponto 77 na extensão de 

119,24m  no rumo de 18º41’41” SW, onde termina a valeta I, do ponto 77 deflete à esquerda e segue até o ponto 78 na 

extensão de 31,54m no rumo de 52º41’26” SE, confrontando do ponto 48 ao 78 citados acima, com a Fazenda 

Desengano de propriedade de Laerte Aparecido Carolo e Outros; do ponto 78 deflete à direita e segue ao ponto 42, 

início da descrição na extensão de 45,50m no rumo de 26º22’45” SW, confrontando com o Córrego Desengano, 

encerrando assim esta descrição com área de 48,44 alqueires ou 117,2281 hectares. Cadastrado no INCRA sob o nº 

613061001317-4; área total: 123,4ha; mod fiscal 12,0ha, nº de mod. Fiscais 10,28; fração mínima de parcelamento: 

2,0ha. Matrícula nº 89 no 1º CRI de Pontal. Contribuinte INCRA: 613061001317-4. Débitos de IPTU em Aberto: não 

localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da 

Avaliação: R$ 2.464.337,50 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos), atualizados até setembro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Matrícula Atualizada: Consta na 

Av.2 que o i imóvel desta matrícula acha-se gravado com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e 

inalienabilidade vitalícias, não impedindo os donatários de dividirem e/ou permutarem entre si imóveis, mas veda 

alienações ou transações envolvedo terceiros, conforme Av. 6 da matrícula 24.461 CRI Sertãozinho. Consta na R-3 a 

incorporação do imóvel ao patrimônio da empresa Rio Mogi Participações S/A. Consta na Av.4 a penhora exequenda. 

 

Lote 3 – A parte ideal de 1/3 sobre Uma gleba de terras de diversas sortes, com a àrea de 7 (sete) alqueires, mais ou 

menos, denominada Sítio Santa Beatriz, situada em Alto da Serra, contendo casa sede e demais benfeitorias 

adjacentes, confrontando geralmente com Antonio Claudino Leal de outros e Jorge Leal da Fonseca Cadastrada no 

INCRA, juntamente com outra áreas, sob o nº 605 042 001 490, área total 157,3, módulo 21,8m nº de módulos 3,88 e 

fração mínima de parcelamento15,0. Matrícula nº 433 no 1º CRI de Igarapava/SP. INCRA: 950.084.613.096-4 Receita 

Federal: 7.322.860-5. Matrícula atualizada: consta na Av.15 e Av.24 o recadastramento do INCRA/Cógido do Imóvel 

sob o nº 950.084.613.096-4, área total 16,90,00ha, módulo fiscal 20,00 nº de módulos fiscais 0,8450 e fração mínima 

de parcelamento 3,0ha. Consta na Av. 26 a ciência do acórdão na apelação Cível 0015507-36.2010.8.26.0362 de Mogi-

Guaçu, se comprometendo a Retificação do Imóvel. Consta na Av.27 a penhora exequenda. Débitos de IPTU em 
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Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. 

Valor da Avaliação: R$ 167.848,05 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinco centavos), 

atualizados até setembro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. 

 

Lote 4 – A parte ideal de 1/3 sobre uma propriedade agrícola e pastoril, situada no município de Igarapava, 

denominada “Fazenda Alto da Serra”, com área de 30 alqueires, mais ou menos, ou 72,60,00 has (setenta e seis 

hectares e sessenta ares) de terras de várias sortes, confrontando geralmente com Jorge Leal da Fonseca, com 

Antonio Claudino Leal e com quem mais de direito; Cadastrada no INCRA 605.042.001.490, Área total 72,60,00ha 

Módulo Fiscal 20,00 nº de módulos fiscais 3,6300 Fração Mínima de Parcelamento 3,0ha conforme recadastro na 

Av.20. Matrícula nº 435 no 1º CRI de Igarapava. INCRA: 605.042.001.490-1. Receita Federal: 5.464.677-4. Débitos 

de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: 

não localizado. Valor da Avaliação: R$ 719.348,75 (setecentos e dezenove mil, trezentos e quarenta e oito reais e 

setenta e cinco centavos), atualizados até setembro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Matrícula atualizada 

Consta na Av.8 o recadastro no INCRA.  Consta na Av. 18 o recadastro pela Receita Federal Codigo do imóvel 

605.042.001.490-1.  Consta na Av. 20 a ciência do acórdão na apelação Cível 0015507-36.2010.8.26.0362 de Mogi-

Guaçu, se comprometendo a Retificação do Imóvel  Consta na Av.22 a penhora exequenda. 

 

Lote 5 – A parte ideal de 1/3 sobre a gleba de terras de várias sortes, denominada “Fazenda Rego e Fundão”, situada 

em Igarapava, com a área de 26,5 alqueires, ou sejam 64,13,00 ha (sessenta e quatro hectares e treze ares), contendo 

benfeitorias, confrontando com Silvino Ferreira de Paula , José Faustino Marques, Lindolpo Francisco Alves, Domingos 

da Silva, ou sucessores desses confrontantes Cógio do Imóvel 605,042,005.355-9 Área total 64,10,00 ha, Módulo 

Fiscal 20,00, nº de Módulos Fiscais 3,2 Fração ínima de Parcelamento; 3,0 ha, confrome Av.13. Matrícula nº 2779 no 1º 

CRI de Igarapava/SP. INCRA: 605,042,005.355-9 Contribuinte Receita Federal: 5.376.108-1. Débitos de IPTU em 

Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. 

Valor da Avaliação: R$ 635.424,75 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta e 

cinco centavos), atualizados até setembro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Matricula Atualizada: Consta na 

Av.13 o recadastro pela Receita Federal área total 64,10,00ha, modulo fiscal 20,00 nº de módulos fiscais 3,2000, fração 

mínima de parcelamento 3,0 ha. Consta na Av. 15 a ciência do acórdão na apelação Cível 0015507-36.2010.8.26.0362 

de Mogi-Guaçu, se comprometendo a Retificação do Imóvel. Consta na Av. 16 a penhora Exequenda. 

 

Débitos da ação: R$ 3.492.282,86 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e 

oitenta e seis centavos) em junho de 2001, 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 
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ação. Se os bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado 

pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional, porém compete ao 

interessado no bem pesquisar todos os débitos eventualmente existentes nos diversos Órgãos.  

 

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, presenciais 

ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou características físicas, o arrematante não 

poderá pleitear complemento de metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De 

igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 

transferência dos bens móveis arrematados. 

 

Cumpre informar que até a publicação deste edital não há decisão judicial suspendendo ou impossibilitando a venda do 

bem contido neste leilão. 

 

Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital, regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não 

sejam localizados para as intimações pessoais e dos respectivos patronos.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

 

 

 

Eu, _____________________________________ 

escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nemércio Rodrigues Marques 

Juiz de Direito 

 

 


