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                                                                                desde 2009 

ANÁLISE TÉCNICA PROCESSUAL 

 

AÇÃO PROCESSO 

Ação Monitório em fase de Cumprimento de Sentença Físico 

 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXEQUENTE / AUTOR FOLHA(S) SITUAÇÃO 

Antonia Ribeiro do Nascimento Pereira e outros 1 - 5 OK 

 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXECUTADO / RÉU FOLHA(S) SITUAÇÃO 

Rubens de Souza Diniz 1 - 5 OK 

- 

 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – TERCEIRO(S) FOLHA(S) SITUAÇÃO 

Banco do Brasil S/A, sucessor do Banco Nossa Caixa S/A Vide mat. 

 

OK 

 

   

TERMO(S) DE PENHORA FOLHA(S) SITUAÇÃO 

Expedido em 22/02/2018 407 Imóvel 

 

CERTIDÃO DA PENHORA FOLHA(S) 

24/04/2018 416 

 

 

DESCRIÇÃO DO(S) BEM(NS) A SER(EM) LEILOADO(S) FOLHA(S) 

Um lote de terreno na cidade de Monte Aprazível, distrito, município e comarca 

do mesmo nome, situado na Rua ‘’Felix Buissa’’, medindo quarenta e cinco (45) 

metros de frente, igual dimensão nos fundos, por cinquenta (50) metros de cada 

lado e da frente aos fundos, encerrando uma área de dois mil, duzentos e 

cinquenta (2.250) metros quadrados, confrontando-se pela frente com a Rua 

Felix Buissa; pelos fundos com os lotes nºs. 03, 04, 05 e parte do lote nº 06, de 

propriedade de Sebastião Lopes e sua mulher Maria José Bernardino Lopes; pelo 

lado esquerdo com o lote nº 02; de propriedade de Sebastião Lopes e sua 

mulher Maria José Bernardino Lopes; e, pelo lado direito com terrenos do 

Campo de Aviação (Prefeitura Municipal). Benfeitoria: Existe no terreno 

benfeitorias, sendo um galpão, onde funcionava o ‘’Supermercado Rubão’’, este 

construído em alvenaria e coberto de laje; uma área para padaria, azulejada; 

uma repartição para açougue, azulejado; uma repartição para supermercado, 

um depósito, vestiários, uma repartição para escritório com laterais de vidro; 

um poço semiartesiano, aos fundos existe uma edícula de alvenaria e telha em 

piso frio, com duas repartições, sendo a primeira composta por um quarto, 

sala/cozinha conjugada e banheiro, e a segunda composta por cômodo utilizado 

como sala/cozinha/dormitório e banheiro e outra pequena construção para 

moradia, onde não possui construção no terreno, a maior parte é asfaltado (fls. 

374). Cadastro Municipal: 693600. Matriculado no CRI de Monte aprazível-SP, 

sob o nº 12.258. 

407 

 

DEPOSITÁRIO(S) FOLHA(S) 
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Próprio executado 407 

  

  

DÉBITOS DA AÇÃO FOLHAS 

R$ 129.238,66 mar/21 728 

 

VALOR DE AVALIAÇÃO DO(S) BEM(NS) FOLHA(S) 

R$ 900.000,00 mai/17 374 

 

DETERMINAÇÃO DE PRACEAMENTO DO(S) BEM(NS) FOLHA(S) 2ª PRAÇA 

Em 13/09/2021. 731 50% 
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