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AÇÃO PROCESSO 

Execução de Título Extrajudicial Fisico 

 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXEQUENTE / AUTOR FOLHA(S) SITUAÇÃO 

BANCO DO BRASIL 2 OK 

 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – EXECUTADO / RÉU FOLHA(S) SITUAÇÃO 

ALEXANDRE VALDAMBRINI GNANN 

RUBENS ROSA GNANN 

- 

- 

OK 

OK 

 

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

Antônia Tereza Valdambrini Gnann5 - 

 

OK 

 

 

DECISÃO FOLHA(S) RESULTADO 

01/09/2013. - Recebida a 

Petição 

 

TERMO(S) DE PENHORA FOLHA(S) SITUAÇÃO 

Expedido em 09/08/2018. 144 Imóvel 

 

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

Uma gleba de terras situada no municipio de Aguaí, desta comarca, consituida 

pela GLEBA 2 (DOIS), do desdobro da Fazenda Marilia, com a área de 10,43 

alqueires, ou 25,2406 hectares, dentro do seguinte perimetro e confrontações: 

“Tem inicio no marco 01 (um), situado á margem da estrada de acesso à 

propriedade e divisa com propriedade de Sebastião Tódero; daí segue com rumo 

de 16º55’25”SW e distancia de 11,15ms (onze metros e quinze centimtros), até 

chegar ao marco 1-A (um A); daí segue à direita com rumo de 79º17’59”SW e 

distancia de 99,64ms (noventa e nove metros e sessenta e quatro centimetros), 

até chegar ao marco 2-A (dois A); daí segue à esquerda  com rumo de 

16º21’01”SW e distancia de 478,43ms (quatrocentos e setenta e oito metros e 

quarenta e tres centimetros), até chegar ao merco 3-A (tres A); daí segue á 

esquerda com rumo de 74º25’55”SE e distancia de 195,18ms (cento e noventa 

e cinco metros e dezoito centimetros), até o marfco 4-A (quatro A), que está 

cravado junto a um córrego sem denominação; daí segue no sentido jusante 

numa distancia de 469,37ms (quatrocentos e noventa e seis metros e trinta e 

sete centimetros), até o marco 28 (vinte e oito), onde desagua em outro 

córrego, confrontando do marco 01 (um), até o marco 28 (vinte e oito), com a 

Gleba desmembrada da Fazenda Marilia; daí segue com rumo de 01º35’03”NW e 

distancia de 27,58ms (vinte e sete metros e cinquenta e oito centimetros), até o 

marco 29 (vinte e nove); daí segue à direita com rumo de 72º52’48”NE e 

distancia de 44,47ms (quarenta e quatro metros e quarenta e sete centimetros), 

até o marco 30 (trinta), daí segue com rumo de 26º04’41” NE e distancia de 

7,62ms (sete metros e sessenta e dois centimetros), até o marco 31 (trinta e 

um); daí segue com rumo de 58º16’58”NE e distancia de 17,26ms (dezessete 

- 



metros e vinte e seios centimetros), até o marco 32 (trinta e dois); daí segue 

com rumo de 10º08’45”NE e distancia de 61,20ms (sessenta e um metros e 

vinte centimetros), até o marco 33 (trinta e tres); daí segue com o rumo de 

02º06’54”NE e distancia de 13,22ms (treze metros e vinte e dois centimetros), 

até o marco 34 (trinta e quatro), onde desagua outro córrego; daí segue à 

direita com rumo de 52º13’09”NE e distancia de 34,33ms (trinta e quatro 

metros e trinta e tres centimetros), até o marco 35 (trinta e cinco), daí segue à 

direita com rumo de 31º33’09”SE e distancia de 12,67ms (doze metros e 

sessenta e sete centimetros), até omarco 36 (trinta e seis); daí segue à 

esquerda com rumo de 45º19’28”NE e distanci ade 112,37ms (cento e doze 

metros e trinta e sete centimetros), até o marco 37 (trinta e sete), onde 

desagua outro córrego; daí segue à esquerda com rumo de 23º03’28”NW e 

distancia de 44,98ms (quarenta e quatro metros e noventa e oito centimetros), 

até i marco 38 (trinta e oito) daí segue à direita com rumo de 34º36’25”NE e 

distancia de 68,83ms (sessenta e oito metros e oitenta e tres centimetros), até 

o marco 39 (trinta e nove); daí segue com rumo de 07º13’04”NW e distancia de 

98,40ms (noventa e oito metros e quarenta centimetros), até o marco 40 

(quarenta), confrontando do marco 28 (vinte e oito), até o marco 40 (quarenta) 

por córrego, com propriedade de Chapion Papel e Celulose Ltda.; daí deixa o 

córrego e segue à esquerda com rumo de 67º47’52”SW e distancia de 190,38ms 

(cento e noventa metros e trinta e oito centimetros), até o marco 41 (quarenta 

e um); daí segue com rumo de 72º47’25”SW e distancia de 289,81ms (duzentos 

e oitenta e nove metros e oitenta e um centimetros), até o marco 01 (um), onde 

teve inicio a demarcação, confrntando do córrego até aqui com Sebastião 

Tódero. Referido imóvel encontra-se cadasrado junto ao INCRA sob nº 

619.019.000876-8, tendo suas áreas discriminadas a saber: Area total: 99,7ha, 

número de módulos rurais: 2,38has, número do imóvel na Receita Federal 

0260793.0. Matriculado no CRI de São João de Boa Vista sob o nº 38.524.  

 

DEPOSITÁRIO(S) FOLHA(S) 

RUBENS ROSA GNANN 144 

 

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

R$ 1.500.000,00 (14/08/2020).  236 

 

INTIMAÇÃO DO(S) EXECUTADO(S) FOLHA(S) SITUAÇÃO 

ALEXANDRE VALDAMBRINI GNANN 236 DJE 

 

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

Em 24/08/2021.  253-256 60% 

 


