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GALERIA PEREIRA 
 
Responsável: Adílio Gregório Pereira, Advogado – OAB/SP 292.948, corretor de imóveis 
CRECI/SP 65.564-F, fone: (19)9-9631-1050 / (17)9-9132-1050. www.galeriapereira.com.br  
E-mail:contato@galeriapereira.com.br  
____________________________________________________________________________  
Recebimento de Propostas de CONCORRÊNCIA PÚBLICA: No dia 26/05/2021 até às 
16h00min (dezesseis horas), impreterivelmente (horário de Brasília). 
1 – As propostas deverão ser encaminhadas diretamente ao Corretor nomeado, no período 
supra indicado, através do e-mail contato@galeriapereira.com.br, sob pena de não serem 
conhecidas. Não haverá encerramento presencial. 
2 – Após o encerramento do prazo de recebimento de propostas, o Corretor nomeado irá 
apresentar aos autos todas as PROPOSTAS RECEBIDAS, bem como, um “MAPA DE 
CLASSIFICAÇÃO”, indicando a ordem de recebimento das propostas, qualificação dos 
licitantes, valores, forma de pagamento e eventuais observações, apresentando-as ao juízo 
para “homologação” da “melhor proposta”. 
3 – VENDA DIRETA: Os bens que não receberem propostas válidas na fase de “Concorrência 
Pública” poderão ser alienados a partir do dia subsequente, ao primeiro licitante que formular 
proposta que atenda ao valor mínimo descrito no edital, ou seja, venda na modalidade de 
“VENDA DIRETA”, até o dia 26/08/2021 às 16h00min (dezesseis horas), (também pelo e-mail: 
contato@galeriapereira.com.br). 
4 – VALOR MÍNIMO: 50% (cinquenta por cento) da avaliação, salvo informação diversa à 
margem do respectivo lote. 
5 – DA COMISSÃO: O proponente (adquirente) deverá pagar ao Sr. Adílio Gregório Pereira, a 
título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) do preço da alienação 
(arrematação). 

a) A comissão devida não integra (não está inclusa) o valor da proposta, e não será 
devolvida ao proponente (adquirente) em nenhuma hipótese, salvo se a alienação 
(arrematação) for desfeita por determinação judicial, por razões alheias à vontade do 
proponente (adquirente), deduzidas as despesas incorridas. 

b) Nos casos em que o Sr. Adílio Gregório Pereira for nomeado como depositário de bens 
móveis, será devido em seu favor o equivalente a 2% (dois por cento) do valor da 
última avaliação do bem, a ser pago pelo proponente (adquirente), a título de custeio 
com as despesas com a remoção, guarda e conservação do respectivo bem. 

c) A comissão devida ao corretor deverá ser paga pelo proponente no prazo máximo e 
improrrogável de 5 (cinco) dias após a homologação da proposta, através de 
transferência bancária, em conta a ser indicada pelo corretor responsável. 

6 - Ocorrendo propostas de idêntico valor, observar-se-á a seguinte ordem:   

a) o pagamento à vista; 

b) a proposta com menor número de parcelas.  

OBS.1): havendo propostas idênticas, a que tiver sido recebida em primeiro lugar.  

7 - FORMAS DE PAGAMENTO:   
a) À VISTA, no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias a contar da intimação da 

homologação da proposta vencedora. 
b) A PRAZO, apenas no caso de IMÓVEIS, com 30% (trinta por cento) de entrada e o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais e consecutivas, atualizadas monetariamente, 
pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), na data do efetivo pagamento, 
sempre por meio de depósito judicial. 

- Em caso de não pagamento ou atraso superior a dez dias de qualquer das parcelas, a multa 
pela mora será de 20% sobre o valor da venda e a execução do valor remanescente será 
dirigida ao patrimônio dos adquirentes, com responsabilidade solidária de seus sócios, no caso 
de pessoa jurídica, dispensando qualquer citação para tanto. 
8 - O proponente deverá realizar o recolhimento do valor proposto, através de guia judicial, e da 
comissão do corretor (5%), através de transferência bancária, em conta a ser informada pelo 
corretor, em até 5 (cinco) dias a contar da homologação da proposta, devendo apresentar o 
comprovante de transferência bancária ao corretor responsável. 
9 - A alienação dos bens será formalizada por termo nos autos da execução, no qual o licitante 
deverá declarar: “estar ciente das regras da alienação por iniciativa particular, principalmente 
quanto aos embargos e sanções cíveis e criminais que lhe serão impostas se descumprir as 
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obrigações assumidas; e declarar também a total veracidade das informações prestadas.”  
10 - 15 (quinze) dias após a apresentação da proposta, o proponente deverá dirigir-se ao 
cartório da respectiva Vara Judicial para acompanhamento da expedição da carta de 
arrematação ou mandado de entrega, ciente de que após esse prazo poderá ocorrer à liberação 
do dinheiro depositado pelo arrematante aos credores, eventualmente ocorrendo evicção.  
11 - A procedência e evicção de direitos dos bens vendidos em alienação judicial/leilão são de 
inteira e exclusiva responsabilidade dos arrematantes/proprietários/União. O corretor é um mero 
mandatário, ficando, assim, eximido de eventuais responsabilidades por vícios ou defeitos nos 
bens alienados (ocultos ou não), como também por indenizações, trocas, consertos, 
compensações financeiras de qualquer hipótese ou natureza, portanto, qualquer dificuldade 
quanto a: obter/localizar o bem móvel, registrar a carta de arrematação/alienação, localizar o 
bem, imitir-se na posse, deverá ser imediatamente comunicada ao juízo responsável para as 
providências cabíveis. 
12 – DOS DÉBITOS CONDOMINIAIS: Nos termos dos artigos 1.430 do Código Civil e 908, § 1º 
do Código de Processo Civil, o arrematante não responde pelos débitos condominiais vencidos 
antes da arrematação. 
13 - DA PROPOSTA CONDICIONAL:  As propostas que não atingirem o valor mínimo de 
venda poderão ser recebidas “condicionalmente”, ficando sujeitos a posterior apreciação do 
Juízo responsável. 
IMPORTANTISSÍMO:  
O licitante que formular proposta condicional, se declara ciente e de acordo, que o recebimento 
da referida proposta, não implicará em imediata homologação, logo, proposta posterior que 
atenda às condições mínimas do edital, poderá ser imediatamente acolhida pelo juízo, sem a 
possibilidade de complementação da proposta condicional pelo licitante.   
14 - Será expedida carta de alienação, se imóvel, para registro imobiliário, nos termos do § 2º 
do art. 880 do CPC/2015. 
CONDIÇÕES GERAIS: 
DA ADJUDICAÇÃO – Poderá o exequente também ADJUDICAR ou ARREMATAR os bens, 
em igualdade de condições com outros interessados, prevalecendo o maior lance, nos termos 
do art. 892, parágrafo primeiro do CPC/2015, c/c art. 769 da CLT). Os pedidos de arrematação 
e adjudicação serão apreciados pelo Juiz que, aceitando, determinará a lavratura do auto. Os 
referidos pedidos poderão ser indeferidos em caso de fraude ou lance vil, este avaliado pelo 
Juiz(a) no momento da alienação, considerando as condições e peculiaridades dos bens 
alienados. 
- A partir da publicação deste Edital, na hipótese de adjudicação do(s) bem(s) pelo exequente, 
este ficará responsável pela integralidade da comissão do Sr. Adílio Gregório Pereira.  
DA REMIÇÃO DA EXECUÇÃO – Se o(a) executado(a) pagar a dívida antes de adjudicado(s) 
ou alienado(s) o(s) bem(ns), na forma do artigo 826, do Novo Código de Processo Civil, deverá 
apresentar até a data e hora designadas para o recebimento de propostas, a guia 
comprobatória do referido pagamento, acompanhada de petição fazendo menção expressa 
quanto à remição da execução. Neste caso, deverá o(a) executado(a) pagar a importância 
atualizada da dívida, mais juros, custas, honorários advocatícios e a pagar a integralidade dos 
honorários do Sr. Adílio Gregório Pereira, no valor de 2,5% (dois e meio por cento) do valor da 
avaliação.  
DO(S) IMÓVEL(IS) - O(s) imóvel(is) será(ão) vendido(s) no estado em que se encontra(m), em 
caráter "AD CORPUS”, ou seja, medidas meramente enunciativas. Em nenhuma hipótese a 
arrematação abrangerá bens móveis que se encontram no interior e nas dependências do 
imóvel.   
A descrição detalhada e as fotos do(s) imóvel(is) a ser(em) apregoado(s) estão disponíveis no 
www.galeriapereira.com.br (as fotos disponíveis no referido site são meramente 
ilustrativas/exemplificativas). 
DA VISITAÇÃO - Constitui ônus dos interessados examinar o(s) imóvel(is) a ser(em) 
apregoado(s), podendo valer-se de pesquisa junto ao Registro de Imóveis e a Prefeitura. 
DOS EMBARGOS À ALIENAÇÃO (ARREMATAÇÃO) – O prazo para eventuais 
questionamentos à arrematação passará a fluir da data da alienação, independente de nova 
notificação. Assinado o Auto, a alienação é considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda 
que venham a ser julgados procedentes os Embargos à Alienação (arrematação). A alienação 
(arrematação) poderá, no entanto, ser tornada sem efeito nos casos previstos no artigo 903 § 
1

o
, do Código de Processo Civil. 

ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos 
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a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse, e bem assim, os 
relativos a taxas pela prestação de serviços de tais bens, ou a contribuição de melhoria e 
multas, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, por eles não respondendo o adquirente, já que 
a arrematação de bem através de alienação judicial, é considerada como aquisição originária, 
inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem (aplicação do 
artigo 130, parágrafo único, do CTN).  
DOS VEÍCULOS: Aos interessados em arrematar veículos automotores, fica esclarecido que, 
tratando-se a aquisição em alienação judicial, a mesma é considerada originária e, pelo mesmo 
motivo, os débitos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a 
posse e relativos a multas ou outros débitos, ficarão a cargo do antigo proprietário.  
Após o recebimento do Auto e/ou Carta de Alienação, o Arrematante deverá confirmar o 
recebimento do bem no prazo máximo de 15 dias, após o qual, não havendo manifestação, 
presume-se o recebimento, ficando autorizada a liberação dos valores arrecadados ao 
Exequente. 
PECULIARIDADES: Os produtos de venda e/ou armazenagem controlados (ex. Combustível, 
Inflamáveis, remédio, produtos bélicos e etc), o arrematante deverá obedecer às regras 
impostas pelo órgão responsável, ter autorização e comprovar este direito para dar lances e 
arrematar. 
IMPORTANTE: 
a) A publicação deste edital supre eventual insucesso das notificações / intimações pessoais 
dos respectivos patronos, executados, coproprietários, cônjuges e credores com penhora 
anterior. 
b) Qualquer inconsistência das informações poderá ser sanada até a assinatura do auto.  
Reservamo-nos o direito à correção de possíveis erros de digitação, e demais inconsistências 
das informações apresentadas até a assinatura do auto. 
c) As fotos do site www.galeriapereira.com.br são meramente exemplificativas. 
 

BENS DISPONÍVEIS: 3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS – SP. 
 

LOTE 01: N° PROCESSO: CARTA PREC. 0010115-11.2020.5.15.0043 (PROCESSO 
PRINCIPAL Nº 0010600-10.2009.5.09.0513) - EXEQUENTE: FABIO COSME DA SILVA; 
EXECUTADO: DARIO JOSE DOS SANTOS CASAS.  Lote de terreno sob n° 27 da quadra A-2 
do loteamento denominado Jardim Chapadão – Continuação, 2ª gleba, situado nesta cidade 
e comarca de Campinas, 2ª circunscrição imobiliária, medindo 20,30ms e 21,66ms de frente a 
para rua 138 e 30,00ms de frente para a rua 136; medindo 28,20ms de um lado, confrontando 
com o lote 26; mede 14,80ms de outro lado, confrontando com o lote 01, encerrando a área de 
810,00ms2. CCPM: n° 055.028.989/03. Imóvel matriculado sob o nº 95.887 do 2° RGI de 
Campinas - SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel encontra-se cadastrado 
na Prefeitura Municipal de Campinas/SP sob nº 3412.41.86.0039.01001 (antigo 
055.028.989/03), possuindo uma área de terreno de 814m² e área total construída de 
509,50m², conforme demonstrativo de IPTU. O imóvel está localizado à Rua Café Filho, 31, e 
possui benfeitorias não averbadas: casa de alvenaria de alto padrão, com área total construída 
509,50m², conforme assento municipal (não averbada na matrícula). Conforme informações do 
executado, a construção possui 5 pisos em 3 andares, 4 quartos, sendo 3 suítes, 2 salas, 7 
banheiros, piscinas de 55m², sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 4 carros. O 
imóvel encontrava-se ocupado. ÔNUS: 1) Conforme Av.02/95.887 consta AÇÃO DE CARTA DE 
SENTENÇA PROVISÓRIA no processo n° 1836/04 pela 57ª Vara do Trabalho de São 
Paulo/SP. 2) Conforme Av.03/95.887 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL no processo n° 002.09.111891-0 pela 1ª Vara Cível do Foro Regional II -   
Santo Amaro - SP. 3) Conforme Av.06/95.887 consta PENHORA no processo n° 0011929-
04.2014.5.15.0129 pela Central de Mandados de Campinas - SP. 4) Conforme Av.07/95.887 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 07453200865109005 pela 17ª Vara do 
Trabalho de Curitiba - PR. 5) Conforme Av.09/95.887 consta PENHORA no processo n° 
0031982-15.2009.8.19.0001 (2009.001.032263-9) pela 12ª Vara Cível do Rio de Janeiro - RJ. 
6) Conforme Av.11/95.887 consta  INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
01166201265409007 pela 1ª Vara do Trabalho de Araucária - PR. 7) Conforme Av.12/95.887 
consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 06465201096509004 pela 3ª Vara do 
Trabalho de São José dos Pinhais - PR. 8) Conforme Av.13/95.887 consta PENHORA no 
processo n° 00100167620175150130 pela Central de Mandados de Campinas - SP. 9) 
Conforme Av.14/95.887 consta PENHORA no processo n° 0012341-09.2016.5.15.0114 pela 9ª  
Vara do Trabalho de Campinas - SP. 10) Conforme Av.17/95.887 consta INDISPONIBILIDADE 
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DE BENS no processo n° 01383200967309000 pela 6ª Vara do Trabalho de Londrina - PR.  11) 
Conforme Av.18/95.887 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo n° 
04241006320085090594 pela 2ª Vara do Trabalho de Araucária - PR. 12) Conforme 
Av.19/95.887 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 03924008320085090654 
pela 1ª Vara do Trabalho de Araucária - PR. 13) Conforme Av.20/95.887 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0026406005820085090594 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Araucária/PR. 14) Conforme Av.21/95.887 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
no processo nº 00077000630095090594 pela 2ª Vara do Trabalho de Araucária/PR. 15) 
Conforme Av.22/95.887 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00111002720095090594 pela 2ª Vara do Trabalho de Araucária/PR. 16) Conforme 
Av.23/95.887 consta PENHORA no processo nº 01836003220045020057 pela 57ª Vara do 
Trabalho de São Paulo/SP. 17) Conforme Av.24/95.887 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS 
sob nº 0000092962010501002 pela 26ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ. Avaliado em 
29/10/2020 em R$ 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 
1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais). Depositário: Dario Jose dos Santos 
Casas. VENDIDO! 
 
LOTE 02: N° PROCESSO: 0034900-04.2001.5.15.0043 - EXEQUENTE: ELAINE REGINA 
COTEGIPE; EXECUTADO: BLASAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA + 05. Um 
terreno com a área de 643,50 m2., designado como sub-lote 01, desdobrado do imóvel 
formado pelos lotes ns. 279, 280 e 281, da quadra 14, do plano de loteamento e arruamento 
denominado “Loanda”, no bairro Ressaca, perímetro urbano desta cidade e comarca de 
Atibaia, medindo linearmente, 16,50 metros de frente para a Rua Aloysio Affonso Nogueira 
(antiga rua Indianópolis); igual medida nos fundos onde confronta com os lotes ns.270 e 271; 
por 39,00 metros, de cada lado, da frente aos fundos, confrontando pelo lado direito com o sub-
lote 02 desdobrado dos lotes 279, 280, 281, da quadra 14, e pelo lado esquerdo com o lote n. 
282. Imóvel matriculado sob o nº 87.676 do RGI de Atibaia - SP. OBS: 1) Conforme 
Av.02/87.676 o imóvel encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal sob n° 
12.032.017.00.0002480. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura 
Municipal de Atibaia – SP, em 19/08/2019, o imóvel possui 239,36m² de área construída, e 
está localizado na Rua Aloysio Affonso Nogueira, 331, Loanda, Atibaia - SP. Avaliado em 
12/05/2016 em R$ 970.00,00 (novecentos e setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 485.000,00 
(quatrocentos e oitenta e cinco mil reais). Depositária: Izilda de Fátima Monteiro Bernardo. 
 
LOTE 03: Nº PROCESSO: 0010459-94.2017.5.15.0043 - EXEQUENTE: MARIA DE LOURDES 
GONCALVES SANTANA; EXECUTADO: CONFECCOES CELIAN LTDA + 07. LOTE de 
terreno nº. “7”, da quadra “C”, do Loteamento denominado “Jardim Belo Horizonte”, nesta 
cidade e 1º subdistrito de Campinas, com a área total de 420,00 mts2, medindo 10,00 mts de 
frente para a rua “L”; 10,20 mts nos fundos; 41,18 ms de um lado, e 44,00 ms de outro lado 
confrontando com os lotes “6” e “8”, e com quem de direito. Nº CADASTRO: 26.559.000, 
quarteirão nº 595. (terreno). Nº CADASTRO: 042.076.486 (prédio). Imóvel matriculado sob nº 
10.759 do 1º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Av.02/10.759 consta que a Rua "L” 
recebeu a denominação de Rua Antonio Bonavita, e no lote do terreno supra, foi regulariza 
uma dependência residencial, que recebeu o nº 61, pela Rua Antonio Bonavita. 2) Conforme 
Av.03/10.759 consta que o prédio residencial desta matrícula, foi concluído, e possui área 
construída de 54,40mts2. 3) Conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, além da edificação 
averbada do imóvel (Av.03/10.759), foram edificadas no imóvel, segundo informações: uma 
área de entretenimento muito simples: com parede de alvenaria apenas no fundo, telhado com 
telhas de amianto, sustentado com colunas de madeira, com uma churrasqueira e um forno a 
lenha e uma cobertura para o veículo simples. O imóvel encontrava-se ocupado. ÔNUS: 1) 
Conforme R.11/10.759 consta que o imóvel foi ARROLADO pela Delegacia da Receita Federal 
de Campinas – SP. 2) Conforme Av.12/10.759 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL no processo n° 583.00.2011.213978-1/000000-000 pela 34ª Vara Cível do 
Fórum Central Cível João Mendes Júnior da Comarca de São Paulo – SP. 3) Conforme 
Av.15/10.759 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL sob nº 1008431-
62.2017.8.26.0114 pela 1ª Vara Cível de Campinas - SP. 4) Conforme Av.16/10.759 consta 
PENHORA sob nº 10475920175150032 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 5) 
Conforme Av.17/10.759 consta PENHORA sob nº 1042687-94.2018.8.26.0114-1 pelo 2º Ofício 
Cível de Campinas - SP. 6) Conforme Av.18/10.759 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 001047592017510032 pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 7) Conforme 
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Av.19/10.759 consta PENHORA sob nº 550039993920184036105 pela 3ª Vara Federal de 
Campinas - SP. 8) Conforme Av.20/10.759 consta PENHORA sob nº 4017307-
91.2013.8.26.0114 pelo 9º Ofício Cível de Campinas - SP. 9) Conforme Av.22/10.759 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS sob nº 00148406920158160001 pela 16ª Vara Cível de 
Curitiba - PR. 10) Conforme Av.23/10.759 consta PENHORA sob nº 108431-62.2017 pelo 1º 
Oficio Cível de Campinas - SP. Avaliado em 26/04/2019 em R$ 963.217,80 (novecentos e 
sessenta e três mil, duzentos e dezessete reais e oitenta centavos). Valor mínimo: R$ 
481.608,90 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e oito reais e noventa centavos). 
Depositário: José Dimarzio Netto.  
 
LOTE 04: N° PROCESSO: 0012005-87.2017.5.15.0043 – EXEQUENTE: UNIÃO FEDERAL 
(PGFN); EXECUTADO: CORREIO POPULAR SOCIEDADE ANONIMA + 03. A) Prédio, na 
Rua Alexandre Herculano nº 148, em Campinas, que mede: - 12,00 m. de frente, e em curva, 
fazendo esquina com as Ruas Alexandre Herculano e 6-A, 12,00 m. nos fundos por 27,00 m. da 
frente aos fundos, de ambos os lados, com área de 30,6, digo, de 306,60 ms² - dito prédio fora 
construído sobre o lote nº 1, da quadra 9, do J.N.S. Auxiliadora. CCPM nº 4.344.000. Imóvel 
matriculado sob nº 3674 do 2º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Av.05/3674 o imóvel 
encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Campinas sob código cartográfico nº 
3421.12.12.0001.01001. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está localizado no 
Jardim Nossa Senhora Auxiliadora, e trata-se de uma construção em alvenaria, em regular 
estado de conservação, necessitando de reparos simples. O demonstrativo do Lançamento de 
IPTU aponta área construída de 215,50m², com o ano de edificação em 1976. Avaliado em 
19/03/2019 em R$ 601.245,00 (seiscentos e um mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Valor 
mínimo: R$ 450.933,75 (quatrocentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e três reais e 
setenta e cinco centavos). Depositário: Marco Aurelio Matallo Pavani.  
B) Conjunto constituído pelas salas nºs. “9” e “10” mais a respectiva parte ideal no terreno, 
situado no 1º andar ou pavimento sobre o andar térreo do edifício denominado CORREIO 
POPULAR, sito à Rua Conceição nº 124, em Campinas, esquina com a rua Dr. Quirino, 
medindo a primeira sala 2,90 ms por 3,80 ms, e a segunda 3,70 ms por 3,80 ms, confrontando 
ambas que são anexas, de um lado com o espaço do ascensor coleta de lixo, pela frente com 
um corredor, de outro lado com os compartimentos de lavatório e WC, e nos fundos com a área 
descoberta da qual recebem luz por um vitrô para cada sala. O terreno do edifício tem as 
seguintes medidas: 14,53 ms para a rua Conceição; 19,97 ms de frente para a R. Dr. Quirino, 
onde faz um canto chanfrado nessa confluência; 21,05 ms na face oposta à rua Conceição, e 
19,99 mts na face oposta à Rua Doutor Quirino, medidas estas aproximadas. Imóvel 
matriculado sob nº 25.046 do 1º RGI de Campinas – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o 
imóvel encontra-se fechado/desocupado. A Prefeitura Municipal de Campinas não identificou o 
Código Cartográfico das referidas salas. A edificação do prédio data do ano de 1950, conforme 
demonstrativo de IPTU 2019, das salas 1 e 2 da sobreloja e térreo. ÔNUS: Conforme 
R.06/25.046 o imóvel foi ARROLADO, devendo a alienação ou oneração do imóvel ser 
comunicada ao requisitante no prazo de quarenta e oito horas. Avaliado em 19/03/2019 em R$ 
76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais). Valor mínimo: R$ 38.250,00 (trinta e oito 
mil e duzentos e cinquenta reais). Depositário: Correio Popular S/A.  
 
LOTE 05: Nº PROCESSO: 0232000-59.2004.5.15.0043 - EXEQUENTE: JANETE RUSSO 
COBRA + 03; EXECUTADO: FILTRAR CONTROLE AMBIENTAL LTDA - ME + 07. 
Apartamento sob nº 71, do 7º andar, do Condomínio Edifício Torre Alta, à Rua Dª Libania 
nº 1.941, nesta cidade e comarca de Campinas - SP, 2ª Circunscrição Imobiliária, composto de 
sala em “L” com sacada, uma suíte com banheiro privativo, mais dois dormitórios, banheiro 
social, hall, cozinha, área de serviço, WC de empregada; com área útil de 105,7955 mts2; área 
comum de 19,3598 mts2 (coberta) e comum (descoberta) de 13,9847 mts2, área total de 
139,1400 mts2, com fração ideal no terreno de 19,7215 mts2 ou 1,0908%. CCPM: 
042.139.192. Imóvel matriculado sob nº 100.253 do 2º RGI de Campinas - SP. OBS: 1) 
Conforme Certidão do Sr. Oficial de Justiça, às fls. 95, segundo informações, o imóvel estava 
ocupado pela filha do executado. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da 
Prefeitura Municipal de Campinas – SP, em 06/04/2021, o código cartográfico do imóvel é nº 
3423.11.36.0520.01010. 3) Conforme r. decisão proferida nos autos, sob ID n. 33119bd, 
será vendido apenas o apartamento, sem vaga de garagem. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.04/100.253 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 1326001820015150095 
pela 8ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 2) Conforme Av.05/100.253 consta PENHORA no 
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processo nº 2931/07 pela 5ª Vara Cível de Campinas – SP. 3) Conforme Av.06/100.253 consta 
PENHORA no processo nº 0023338-792005 pelo 5° Ofício Cível de Campinas – SP. 4) 
Conforme manifestação sob ID n. 401836d, há débitos condominiais no valor de R$ 349.629,35, 
atualizados até 15/01/2019. Avaliado em 11/09/2018 em R$ 590.000,00 (quinhentos e noventa 
mil reais). Valor mínimo: R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais). Depositário: 
Serafim Roberto da Silveira. – VENDIDO! 
 
LOTE 06: Nº PROCESSO: 0000862-77.2012.5.15.0043 – EXEQUENTE: DIOGO RIBEIRO; 
EXECUTADO: ESTANET INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTARIA LTDA + 05. 
Prédio residencial nº 194 com frente para a Rua 10, e seu terreno constante do lote 13 da 
quadra M, do loteamento denominado JARDIM NOVA VENEZA – CONTINUAÇÃO, situado no 
distrito de Nova Veneza, nesta comarca de Sumaré, medindo de frente, 11,30 metros igual 
medida nos fundos, por 30,00 metros de frente aos fundos de ambos os lados, com área de 
322,00 metros quadrados, confrontando pela frente com a rua 10 em seu todo com os lotes 
14,12 e rua 5. Cadastrado na Prefeitura Municipal local como contribuinte nº 2.032.0030.013.5. 
Imóvel matriculado sob nº 38.220 do RGI de Sumaré – SP. OBS: 1) Conforme Av.01/38.220 
consta que as antigas Ruas 10 e 5 do loteamento denominado Jardim Nova Veneza – 
Continuação, tiveram suas denominações alteradas, respectivamente, para Avenida Rio de 
Janeiro e Rua Santa Catarina. 2) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que o prédio 
residencial de número 194 faz frente para a Avenida Rio de Janeiro, e trata-se de um 
sobrado com aproximadamente 254 metros quadrados, e se encontrava ocupado. ÔNUS: 
Conforme Av.07/38.220 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00178854420128260604 pela 1ª Vara Cível da Comarca de Sumaré – SP. Avaliado em 
13/11/2019 em R$ 590.300,00 (quinhentos e noventa mil e trezentos reais). Valor mínimo: R$ 
427.967,50 (quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta centavos).  Depositário: Ricardo Pancote.  
 
LOTE 07: Nº PROCESSO: 0011417-51.2015.5.15.0043 - EXEQUENTE: OMAR CESAR 
ALVES DOS SANTOS; EXECUTADO: DELFORT VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME + 
04. UM TERRENO URBANO designado por LOTE nº 12 da QUADRA 06 do loteamento 
denominado “JARDIM ROSEMARY”, em Itapevi/SP, assim descrito: situado na confluência das 
Ruas Nove e Dez, medindo de frente 2,00 metros para a primeira; 14,10 metros na confluência; 
e 16,00 metros para a última; mede ainda 25,00 metros do lado do lote 11; e 12,00 metros nos 
fundos onde confronta com o lote 01, encerrando a área total de 275,80 metros quadrados. 
INSCRIÇÃO CADASTRAL: nº 23.141.42-12-0110-00-000. Imóvel matriculado sob nº 85.865 do 
RGI de Cotia – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que o imóvel está 
localizado na Rua Marcolino Bernardes, nº 5. Há benfeitorias não constantes na matrícula: há 
duas construções no terreno, uma casa residencial em metade e um prédio comercial na outra 
metade do terreno. A casa estava ocupada e o prédio comercial encontrava-se desocupado. 2) 
Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura de Itapevi – SP, em 
07/04/2021, o imóvel possui área edificada de 88.10m2. Avaliado em 15/03/2018 em R$ 
440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 330.000,00 (trezentos e 
trinta mil reais). Depositário: Delcio da Silva.  
 
LOTE 08: Nº PROCESSO: 0112600-12.2008.5.15.0043 – EXEQUENTE: LOURIVAL DE 
BRITO FARIAS; EXECUTADO: POSTO NOVA EUROPA LTDA + 05. LOTE DE TERRENO 
designado pelo número 40 (quarenta) da quadra 06 do loteamento denominado JARDIM 
SANT’ANA, situado no 1º Subdistrito e 1ª Circunscrição Imobiliária desta cidade e comarca de 
CAMPINAS, medindo 10,00mts. (dez metros) de frente para a Rua Mario Bueno de Camargo; 
10,30mts. (dez metros e trinta centímetros) nos fundos; da frente aos fundos, de ambos os 
lados, mede 30,00mts. (trinta metros), com a área total de 304,50mst², confrontando do lado 
direito, de quem da frente olha para o imóvel, com o terreno dos prédios 212, 200 e 190 da rua 
Cyrene Arruda Camargo; do lado esquerdo, no mesmo posicionamento, com o terreno do 
prédio 38 da rua Mario Bueno Camargo e nos fundos com terreno dos prédios 121 e 145 da rua 
Amélia Bueno Camargo. Nº CADASTRO: 32.058.300, Quart. 2673 da Prefeitura Municipal de 
Campinas – SP. Imóvel matriculado sob nº 60.276 do 1º RGI de Campinas – SP. OBS: 
Conforme Auto de Avaliação, consta que o Código Cartográfico do imóvel é nº 
3263.22.93.0356.00000. Sobre o terreno acima existe uma construção inacabada e não 
averbada de uma casa de alvenaria com edícula na frente, localizada na Rua Mário Bueno 
Camargo, nº 28. ÔNUS: 1) Conforme Av.11/60.276 consta AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO 
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EXTRAJUDUCAL no processo nº 114.01.2005.066669-9 pela 7ª Vara Cível de Campinas – SP. 
2) Conforme Av.13/60.276 consta PENHORA no processo nº 398-05 pela 5ª Vara Cível da 
Comarca de Campinas – SP. 3) Conforme Av.14/60.276 consta PENHORA da parte ideal de 
50% no processo nº 0005500-95.2008.5.15.0043 pela 3ª Vara do Trabalho da Comarca de 
Campinas – SP. 4) Conforme Av.15/60.276 consta PENHORA no processo nº 0054232-
96.2009.8.26.0114-01 pelo 2º Ofício Cível da Comarca de Campinas – SP. 5) Conforme 
Av.16/60.276 consta PENHORA no processo nº 0005500-95.2008.5.15.0043 pela 3ª Vara do 
Trabalho da Comarca de Campinas – SP. Avaliado em 10/03/2020 em R$ 280.000,00 
(duzentos e oitenta mil reais). Valor mínimo: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
Depositário: Valdevino Correa Dias. VENDIDO! 
 
LOTE 09: N° PROCESSO: 0010740-88.2014.5.15.0129 - EXEQUENTE: RODRIGO 
FERNANDO DE OLIVEIRA E OUTROS; EXECUTADO: MUNIZ INSTALACOES INDUSTRIAIS 
E SOLDAGEM LTDA + 03. UM LOTE DE TERRENO, sob nº 20 (vinte), da Quadra 55 
(cinquenta e cinco), do loteamento denominado “JARDIM PAVIOTTI”, situado no Bairro 
Rezende, núcleo urbano do Município e Comarca de Monte Mor, antiga Comarca de Capivari, 
com área de 333,00m2 (trezentos e trinta e três metros quadrados), com frente para a Rua 
38 (trinta e oito), onde mede 5,00m (cinco metros); 14,14m (quatorze metros e quatorze 
centímetros) em curva, na confluência das Ruas 38 (trinta e oito) e 39 (trinta e nove); 16,00m 
(dezesseis metros) para Rua 39 (trinta e nove); nos fundos mede 14,00m (quatorze metros) e 
divide com o lote nº 01 (um); no lado direito mede 25,00m (vinte e cinco metros) e divide com o 
lote nº 19 (dezenove). Cadastro Municipal: n° 05.0038.55.20.0393.0210.  Imóvel matriculado 
sob o nº 13.524 do RGI de Monte Mor - SP. OBS: 1) Conforme Av.02/13.524, o imóvel 
encontra-se cadastrado na Prefeitura Municipal de Monte Mor sob nº 09.33.64.0104.01.0000. 2) 
Conforme Av.04/13.524 consta que a antiga Rua 38 passou a denominar-se Rua Alfredo 
Alexandre e a antiga Rua 39 passou a denominar-se Rua Romeu Alfredo Alexandre. 3) 
Conforme Auto de Avaliação, trata-se de imóvel localizado em bairro afastado do centro da 
cidade de Monte Mor, às margens da Rodovia SP101, próximo ao quilômetro 16. Dentro do 
bairro Paviotti, fica em rua de grande circulação de veículos e pessoas, em frente à escola 
municipal. Tal localização, permite utilização do imóvel para fins comerciais e residenciais. O 
lote encontra-se na esquina e possui topografia plana. Sobre o terreno, há na parte da frente a 
construção em alvenaria de dois salões comerciais e no fundo, com quintal separando as 
edificações, há uma casa de morada em alvenaria composta por dois quartos, sala, cozinha e 
banheiro e lavanderia coberta. Conforme dados apresentados pelo setor de cadastro da 
Prefeitura de Monte Mor, a construção possui aproximadamente 120m2. As construções são 
antigas e possuem acabamento com padrão básico. 4) Conforme Certidão de Valor Venal, 
emitida no site da Prefeitura Municipal de Monte Mor – SP, o imóvel está situado na Rua 
Alfredo Alexandre, 210. ÔNUS: Conforme Av.01/13.524, há RESTRIÇÕES URBANÍSITCAS 
no loteamento “Jardim Paviotti”: “Os lotes não poderão ser subdivididos e nem conter mais de 
uma habitação, salvo nos casos expressamente previstos em lei". Avaliado em 17/05/2017 em 
R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). Valor mínimo: R$ 212.146,00 (duzentos e doze 
mil e cento e quarenta e seis reais). Depositária: Sebastiana Eugenia da Costa.  
 
LOTE 10: N° PROCESSO: 0010782-36.2016.5.15.0043 – EXEQUENTE: FLAVIO HENRIQUE 
DA SILVA; EXECUTADO: LUX'S SERVICOS DE MARCENARIA LTDA – ME + 02. Um (1) lote 
de terreno, de formato regular, sem qualquer benfeitoria, situado nesta cidade, distrito de Paz, 
município e comarca de Cafelândia, Estado de São Paulo, identificado como sendo o lote 25 
(vinte e cinco) da quadra B, do Loteamento denominado JARDIM ALTO CAFEZAL, com as 
seguintes medidas e confrontações: - pela frente mede 10,00 (dez) metros com frente para a 
Avenida A, confrontando: à esquerda, 26,00 (vinte e seis) metros com o lote 24; à direita, 26,00 
(vinte e seis) metros com o lote 26; e aos fundos, 10,00 (dez) metros com Constantino Fabricio 
Junior, perfazendo uma área de 260,00m² (duzentos e sessenta metros quadrados). Imóvel 
matriculado sob nº 8.721 do RGI de Cafelândia – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, consta edificação no imóvel no total de 175,82m². Conforme vistoria in loco, trata-se 
de dois imóveis edificados no mesmo terreno. Aos fundos uma residência e na frente um prédio 
inacabado onde funciona uma vidraçaria de propriedade dos executados, que trabalham no 
local. Foi penhorado somente o imóvel da frente, comercial, que possui 124,92m2. 2) 
Conforme Certidão de Valor Venal, da Prefeitura Municipal de Cafelândia, juntada aos autos fls. 
341, o imóvel está situado na Av. Miguel Jeronymo Guerreiro, 338, Jd. Alto Cafezal, 
Cafelândia – SP, com cadastro municipal n. 002988. Avaliado em 15/03/2019 em R$ 
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106.570,00 (cento e seis mil e quinhentos e setenta reais). Valor mínimo: R$ 53.285,00 
(cinquenta e três mil e duzentos e oitenta e cinco reais). Depositário: Emerson Rodrigues de 
Oliveira, Av. Miguel Jeronimo Guerreiro, 338, Jd. Alto Cafezal, Cafelândia – SP.  
 
LOTE 11: N° PROCESSO: 0174800-21.2009.5.15.0043 – EXEQUENTE: RITA LANDUCCI 
BALTHAZAR; EXECUTADO: METODOS & METAS ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE 
SIMPLES LTDA – ME + 03. Nua propriedade de Box de estacionamento nº 130 sito no sub-
solo do Edifício Pitangueiras, à Rua 14 de Dezembro, ns. 51, 53, 55, 57 e 59, com área útil 
de 12,234 m², área comum de 6,6102 m², área total de 18,8448m² e área equivalente de 
construção de 9,4224 m² e fração ideal do terreno de 0,765760%. Código de Contribuinte da 
Prefeitura Municipal de Campinas. CCPM. n/ consta. Imóvel matriculado sob nº 37.948 do 2º 
RGI de Campinas – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está localizado na Rua 14 
de Dezembro, nº 55 (51 a 59), Centro, Campinas – SP. ÔNUS: Conforme R.08/37.948 consta 
USUFRUTO em favor de Ronali de Fátima Nascimento Bolbato. Avaliado em 26/09/2019 em 
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais). Valor mínimo: R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). 
Depositária: Giuliana Bolbatto de Lima.  
 
LOTE 12: Nº PROCESSO: 0000961-18.2010.5.15.0043 - EXEQUENTE: JOAO BATISTA 
QUEIROZ; EXECUTADO: SANDRA MARIA PALOMO PIERONI CAMILLO – ME E OUTROS. 
UMA UNIDADE AUTÔNOMA designada por BOX DE GARAGEM n° 27, descoberto localizado 
no subsolo do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRAIA DO PONTAL, situado na Rua Clodomiro 
Franco de Andrade Junior n° 463, nesta cidade de Campinas, com as seguintes áreas: 
privativa de 10,0669m2, comum de 12,2343m2, total de 22,3012m2 e fração ideal no terreno 
de 0,2831% ou 3,3179m2 no terreno onde encontra-se construído o condomínio. Imóvel 
matriculado sob n° 178.762 do 3° RGI de Campinas - SP. OBS: Conforme Certidão do Oficial 
de Justiça, trata-se do box de garagem n° 27, vaga simples para um veículo, descoberto, 
localizado no subsolo do Condomínio Edifício Praia do Pontal. A vaga está vinculada ao 
apartamento 12, em bom estado de conservação. 2) Conforme despacho proferido nos autos, 
sob ID n. db6ba1f, a alienação registrada em R.03 da matrícula supra, foi declarada ineficaz, 
porque realizou-se em fraude à execução. Avaliado em 19/06/2018 em R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais). Valor mínimo: R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Depositária: Sandra 
Maria Palomo Pieroni Camillo. CANCELADO.  
 
LOTE 13: Nº PROCESSO: 0001786-54.2013.5.15.0043 - EXEQUENTE: EDVALDO DA 
COSTA SIQUEIRA; EXECUTADO: ANTONIO ABILIO DE CARVALHO-CAMPINAS - EPP E 
OUTROS. A) Veículo VW/15.170, placa CQH-5694, ano de fabricação 2000, ano modelo 2000, 
cor branca, chassi 9BWX2VKC4YRY01928. Avaliado em 13/01/2020 em R$ 36.000,00 (trinta e 
seis mil reais). Valor mínimo: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). B) Veículo M.BENZ/1214, 
placa BPC-2334, ano de fabricação 1992, ano modelo 1992, cor azul, chassi 
9BM682023NB935132, com carroceria aberta de madeira. OBS: Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, consta que os referidos veículos se encontram com estado geral de conservação e 
funcionamento regular. Avaliado em 13/01/2020 em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). 
Valor mínimo: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Localização: Rua Barra do Turvo, 
nº 280, Jardim Itatinga, Campinas - SP. Depositário: Antonio Abílio de Carvalho. VENDIDO! 
 
LOTE 14: Nº PROCESSO: 0011500-96.2017.5.15.0043 - EXEQUENTE: ISAAC MOREIRA 
DIAS; EXECUTADO: TRELIRRANEA SISTEMA TRELICADO EIRELI - EPP + 02. Máquina de 
corte e trefilar de aço, que não possui marca nem ano, uma vez que foi produzida pela própria 
empresa, conforme informações fornecidas. Em bom estado geral de conservação, apesar de 
aparentemente bem usada. Avaliado em 04/11/2020 em R$ 24.700,00 (vinte e quatro mil e 
setecentos reais). Valor mínimo: R$ 12.350,00 (doze mil e trezentos e cinquenta reais). 
Depositária: Trelirranea Sistema Trelicado Eirelli – EPP, Rodovia Anhanguera, s/n, Km 97, 
bloco B, Jardim Garcia, Campinas – SP, CEP: 13061-155. VENDIDO! 
 
LOTE 15: Nº PROCESSO: 0118200-58.2001.5.15.0043 - EXEQUENTE: MARIA DAS 
VIRGENS OLIVEIRA; EXECUTADO: SALMON CONFECCOES E COMERCIO DE ROUPAS 
LTDA – ME + 03. Fração ideal de 50% de uma UNIDADE AUTÔNOMA designada por 
ESCRITÓRIO, nº 14, localizado no 1° Pavimento do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CENTURY 
TOWER, com entrada pelo n° 320 da Rua José Paulino, nesta cidade de Campinas, com as 
seguintes áreas: útil de 25,9200m2, comum de 11,9727m2, total de 37,8927m2 e fração ideal 
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de 6,4585m2 ou 2,64153% no terreno onde se encontra construído o Condomínio. Imóvel 
matriculado sob n° 147.928 do 3° RGI de Campinas - SP. Reavaliado em 23/03/2018 em R$ 
70.000,00 (setenta mil reais). Valor mínimo: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).  
Depositária: Lucia Cristina Moreira Duarte Pinto.  

 

 

 


