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TERMO DE PENHORA E DEPOSITO

Processo Digital n°: 1010895-65.2015.8.26.0361
Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Obrigações
Exeqüente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Executado: Empresa de Mineração Cavarelas Ltda

Em Mogi das Cruzes, aos 06 de março de 2017, no Cartório da 7ª Vara Cível, do Foro de Mogi

das Cruzes, em cumprimento à r. decisão proferida nos autos da ação em epígrafe, lavro o

presente TERMO DE PENHORA do(s) seguinte(s) bem(ns): Matrícula 67.526: Uma área de

terras designada para efieto de localização como Gleba A1, do lugar denominado Pereira, e

imóvel Cachoeira, no Bairro do Rio Abixo, entre as estações de Jundiapeba e Brás Cubas,

E.F.C.B, perímetro urbano deste município e comarca, assim descrita e caracterizada:

Começa no ponto 188, localizado no cruzamento do prolongamento da Rua Tamotsu Horita

como eixo do antigo leito do córrego dos Canudos, distante à 373,60m do ponto inicial da

descrição da matrícula 42.279; deste ponto segue confrontando com o prolongamento a Rua

Tamotsu Horita num rumo de 71º16'52" SW e distância de 146.44m até encontrar o ponto

47, localizado sobre o córrego dos Canudos; deste deflete á direita e segue pela lateral do

atual leito do referido córrego, em direção à sua jusante por 17 (dezessete) segmentos de

reta. Encontrando a foz deste córrego com o Rio Tietê. Deflete à direita e segue pela

margem do referido rio sentido a sua montante por 79 (setenta e nove) segmentos de reta e

encontrando o eixo do antigo leito do córrego dos Canudos. Deflete à direita e segue

acompanhan do o eixo pelo local antigo deste córrego, por 39 (trinta e nove) segmentos de

reta, divisando desde o Rio Tietê, do outro lado deste córrego com o imóvel do Patrimônio

Municipal (tr. 75.292), e segue acompanhando o córrego dos Canudos, até encontrar o ponto

188, inicial desta descrição, confrontando neste último trecho, do outro lado do antigo leito

do córrego dos Canudos, com imóvel de Carlos Antônio Cardoso e sua mulher (matrícula nº

9003), e Joseph Martin Feder e sua mulher (transcrição nº 31.465), perfazendo uma área de

445,053,85m². O imóvel descrito possui áreas de preservação permanente – APP, um

referente ao Córrego dos Canudos, numa largura de 30,00 e outra referente ao Rio Tietê,

numa largura de 50,00m conforme indicação na planta topográfica, do(s) qual(is) foi(ram)

nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Empresa de Mineração Cavarelas Ltda, CNPJ nº
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43.231.638/0001-46. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns)

depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências do

descumprimento das obrigações inerentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme segue

devidamente assinado.

_____________________________________

Data e Assinatura do(a) Depositário(a)

(se presente ao ato da lavratura do Termo)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA


