
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 03/12/2021 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 03/03/2022 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 § 1o, 
do Código de Processo Civil. 
ÔNUS: Aos interessados em arrematar bens imóveis, fica esclarecido que os créditos relativos 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: 7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS – SP. 

 
LOTE 01: Nº PROCESSO: 0010368-11.2018.5.15.0094 – EXEQUENTE: FERNANDO 
LAZZARETTI; EXECUTADO: DISTRIBUIDORA DE DOCES CAMARDELLA LTDA + 03. Os 
direitos sobre UM TERRENO designado por Lote 11 da Quadra 50 do Loteamento denominado 
JARDIM DO TREVO, nesta cidade de Campinas - SP, oriundo da subdivisão do lote 11 de 
referida quadra e loteamento, assim descrito e caracterizado: medindo 22,90m de frente para a 
Rua Professor Milton de Tolosa e parte da Rua Anibal Ferreira; 28,66m do lado direito, onde 
confronta com o lote 11 – A; 29,30m do lado esquerdo, onde confronta com o lote 10; 15,90m nos 
fundos, onde existe viela sanitária, confronta com o lote 18 e parte do lote 19, encerrando a área 
de 581,40m². Imóvel matriculado sob nº 178.810 do 3º RGI de Campinas – SP.  OBS: 1) 
Conforme Av.03/178.810 consta que o imóvel faz frente para a Rua Professor Milton de Tolosa, 
e não como constou. 2) Conforme Av.04/178.810 consta que no imóvel supra foi construído um 
prédio comercial, nº 325 pela Rua Professor Milton de Tolosa, com área total construída de 
820,80m². 3) Conforme Certidão de Oficial de Justiça, às fls. 375, o imóvel trata-se de um galpão 
comercial fechado, com placas para locação e venda, e se encontrava desocupado. Possui três 
pavimentos (subsolo/estacionamento, térreo e mezanino). O terreno possui 581,40m2 e área de 
construção de 820,80m2, conforme dados obtidos junto à Prefeitura de Campinas. Tudo em bom 
estado de conservação. 4) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura 
Municipal de Campinas – SP, em 27/04/2021, o imóvel está cadastrado sob nº 
3432.34.69.0096.01001. ÔNUS: 1) Conforme R.01/178.810 consta ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em 
favor de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. 2) Conforme Av.05/178.810 consta AÇÃO 
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no processo nº 1047627-05.2018.8.26.0114 pela 
10ª Vara Cível da Comarca de Campinas – SP. 3) Conforme Av.06/178.810 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00106726320185150141 pela Vara do Trabalho 
de Mococa – SP. 4) Conforme Av.08/178.810 consta ARRESTO no processo nº 
10476270520188260114 pelo 10º Ofício Cível de Campinas – SP. 5) Conforme Av.09/178.810 
consta PENHORA no processo nº 10597593120178260114 pelo 7º Ofício Cível de Campinas - 
SP. 6) Conforme Av.10/178.810 consta PENHORA no processo nº 0010455-12.2019.8.26.0114 
pelo 4ª Oficio Cível de Campinas-SP. 7) Conforme Av.11/178.810 consta PENHORA no processo 
nº0010454-27.2019.8.26.0114 pelo 4ª Oficio Cível de Campinas-SP. 8) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Campinas – SP, em 30/10/2021, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 17.845,10. Avaliado em 04/11/2019 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). Depositária: Distribuidora de Doces Camardella Ltda. 
 
LOTE 02: N° PROCESSO: 0011281-56.2019.5.15.0094 – CANCELADO. 
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LOTE 03: N° PROCESSO: 0012727-65.2017.5.15.0094 – EXEQUENTE: LUIS FERNANDO DE 
SOUZA RODRIGUES + 03; EXECUTADO: CORREIO POPULAR SOCIEDADE ANONIMA. 
CONJUNTO constituído pelas salas n°s. “1” e “2” do 1°. andar do edifício denominado 
CORREIO POPULAR, à Rua Conceição n°.124, esquina com a Rua Doutor Quirino, nesta 
cidade e 1°. Subdistrito de Campinas, mais a respectiva parte ideal no terreno, sendo que ambas 
as salas fazem frente para a Rua Conceição, confrontam - se entre si no seu conjunto, de um 
lado com sucessores de Lafayette A. Souza Camargo, de outro com a sala n°.3, e na outra face 
com o hall de elevadores e corredor de circulação. O terreno onde se assenta o edifício mede 
14,53 ms de frente para a Rua Conceição; 19,97 mts de frente para a Rua Doutor Quirino, 
fazendo um canto chanfrado nessa confluência; 21,05 mts na face oposta à R. Conceição; e 
19,99 ms na face oposta à rua Dr. Quirino, medidas estas aproximadas. Imóvel matriculado sob 
n° 25.043 do 1° RGI de Campinas – SP. OBS: Conforme Auto de Avaliação, consta que o imóvel 
está localizado na Rua Conceição, nº 124, Centro, Campinas - SP. ÔNUS: 1) Conforme 
Av.06/25.043 consta PENHORA no processo n° 00090538120124036105 pela 5ª Vara Federal 
de Execuções Fiscais da Comarca de Campinas – SP. 2) Conforme Av.07/25.043 consta 
PENHORA no processo n° 00154237620124036105 pela 5ª Vara Federal de Execuções Fiscais 
da Comarca de Campinas – SP. 3) Conforme Av.08/25.043 consta PENHORA no processo n° 
00136067420124036105 pela 5ª Vara Federal de Execuções Fiscais da Comarca de Campinas – 
SP. 4) Conforme R.09/25.043 consta que o imóvel foi ARROLADO, devendo a alienação ou 
oneração do imóvel ser comunicada ao requisitante no prazo de quarenta e oito horas. 5) 
Conforme Av.10/25.043 consta PENHORA no processo n° 5009796-93.2018.4.03.6105 pela 5ª 
Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo – SP. 6) Conforme Av. 12/25.043 consta 
PENHORA no processo nº 0010994-22.2018.5.15.0129 pela 10ª Vara do Trabalho de Campinas - 
SP. 7) Conforme Av.13/25.043 consta PENHORA no processo nº 0011351-36.2017.5.15.0032 
pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. Avaliado em 16/05/2020 em R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais). Valor mínimo: R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Depositário: Correio 
Popular Sociedade Anônima.  
 
LOTE 04: Nº PROCESSO: 0011386-09.2014.5.15.0094 – EXEQUENTE: ADRIANA DE SOUZA; 
EXECUTADO: RENATO YOSHIO HIRATA – ME + 04. Lote de terreno sob n° 14, da quadra P, 
do loteamento denominado BOSQUE DAS PALMEIRAS, sito nesta cidade de Campinas, com a 
área de 472,65ms2, medindo 5,00ms da frente para a Rua 16; 14,13ms em concordância da 
curva para a Rua 14 e 16; 35,00ms do lado esquerdo, de quem da Rua 16, da frente para o lote 
olha, confrontando com o lote 13; 26,00ms do lado direito, de quem da Rua 16, de frente para o 
lote olha, confrontando com a Rua 14; 14,00ms nos fundos, confrontando com o lote 28; CCPM 
sob n° 055.069.643. Imóvel matriculado sob nº 72.981 do 2° RGI de Campinas – SP. OBS: 1)  
Conforme Auto de Avaliação, no imóvel supra consta três edificações: uma Kitinet composta 
por um quarto, cozinha e dois banheiros, em dois pavimentos, com acabamento simples, com 
frente para Rua Ennes da Silva Maia, n° 187; outra casa (do meio), de frente para Rua Maria 
Nicesia de Lara, n° 187, composta por dois dormitórios, sala, cozinha, um banheiro com 
acabamento simples, piso em cimento queimado; outra casa, também de frente para a Rua 
Maria Nicesia de Lara, n° 187, composta por dois dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, um 
banheiro, uma garagem coberta, com acabamento simples, piso cerâmico. Os imóveis 
encontram-se ocupados por inquilino. 2) Conforme Certidão de Valor Venal, emitida no site da 
Prefeitura Municipal de Campinas – SP, em 02/11/2021, o imóvel possui código cartográfico sob 
nº 3223.61.20.0218.00000. ÔNUS: Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal 
de Campinas – SP, constam débitos relativos a IPTU, no valor de R$ 977,76, referentes ao 
exercício de 2021. Avaliado em 14/12/2020 em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 
Valor mínimo: R$ 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais). 
Depositário: Mario Sadao Hirata.  
 
LOTE 05: N° PROCESSO: CARTA PREC. 0010098-50.2019.5.15.0094 (PROCESSO 
PRINCIPAL Nº 1001790-39.2016.5.02.0073); EXEQUENTE: REINALDO BARTOLOMEU 
ABRANCHES; EXECUTADO: JABAX INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA – 
ME + 04. Lote 22 da quadra 19, do JARDIM DAS BANDEIRAS, em Campinas, medindo 
10,00ms de frente para a Avenida Um, igual medida nos fundos, de ambos os lados mede, 
30,00ms com a área de 300,00ms2, confrontando com os lotes 21, 23 e 4. CC. 041333600, QT. 
3289. Imóvel matriculado sob n° 45.083 do 3° RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme 
Av.02/45.083, consta construção de um prédio residencial sob o n° 1117 na Avenida Um, tendo: 
resid. 49,95ms2, depend. 22,00ms2. 2) Conforme Av.20/45.083 consta que a Avenida 1, para 



qual faz frente o imóvel, atualmente denomina-se Avenida Ricardo Bassoli Cezare. 3) 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, consta que o imóvel está localizado na Av. Ricardo 
Bassoli Cesare, 1117, Jd. das Bandeiras, Campinas – SP, e há a construção de um galpão 
comercial/industrial de aproximadamente 245 metros quadrados com mezanino, com Código 
Cartográfico sob o nº 3434.41.10.0343.00000. 4) Conforme Av.18/45.083 consta que em virtude 
do reconhecimento de fraude à execução, foi determinado o cancelamento da venda e compra 
objeto do R.17, conforme despacho proferido no processo 0000979-43.2011.5.15.0095 pela 8ª 
Vara do Trabalho de Campinas – SP. ÔNUS: 1) Conforme R.13/45.083 consta primeira e 
especial HIPOTECA em favor do Banco do Brasil SA. 2) Conforme Av.19/45.083 consta 
PENHORA no processo nº 0000979-43.2011.5.15.0095 pela 8ª Vara do Trabalho de Campinas – 
SP. 3) Conforme Av.22/45.083 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0002756-
63.2014.5.02.0081 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 4) 
Conforme Av.23/45.083 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 0002756-
63.2014.5.02.0081 pelo Grupo Auxiliar de Execução e Pesquisa Patrimonial – GAEPP. 5) 
Conforme Av.24/45.083 consta PENHORA no processo nº 10044942220168260650 pelo 3º 
Ofício Judicial da Comarca de Valinhos - SP. 6) Conforme Av.25/45.083 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00111516320165150032 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Campinas - SP. 7) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de 
Campinas – SP, em 03/11/2021, constam débitos relativos a IPTU no valor de R$ 2.210,31. 
Avaliado em 05/02/2019 em R$ 530.000,00 (quinhentos e trinta mil reais). Valor mínimo: R$ 
265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais). Depositário: Jacó Ramos.  
 
LOTE 06: N° PROCESSO: 0014600-81.2009.5.15.0094 – EXEQUENTE: ANDREZZA JUSTRA 
ALVES DE BRITO; EXECUTADO: I.M.C. – COMERCIAL LTDA – ME + 03. A) NUA 
PROPRIEDADE DE CONJUNTO designado pelo n° 1.402, do 14° pavimento, do “EDIFICIO 
BANCO DE BOSTON”, situado à Avenida Francisco Glicério n° 1.424, nesta cidade de 
Campinas - SP, composto de: sala, sanitário masculino, e sanitário feminino, com a área útil de 
60,35ms2; comum de 24,04ms2; total de 84,39ms2; e fração ideal no terreno de 8439/835210. 
CCPM. n° 042066756. Imóvel matriculado sob n° 48.577 do 2° RGI de Campinas – SP. OBS: 
Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está localizado no Centro. ÔNUS: 1) Conforme 
R.03/48.577 consta USUFRUTO VITALICIO em favor de Henrique Cirino e sua mulher Sueli 
Soares Cirino. 2) Av.04/48.577 consta que o imóvel está gravado com as cláusulas de 
INCOMUNICABILIDADE e IMPENHORABILIDADE. Avaliado em 23/03/2019 em R$ 140.000,00 
(cento e quarenta mil reais). Valor mínimo: R$ 116.669,00 (cento e dezesseis mil e seiscentos 
e sessenta e nove reais).  
B) NUA PROPRIEDADE de Conjunto designado pelo n° 1.401, no 14° pavimento, do Edifício 
Banco de Boston, situado nesta cidade de Campinas - SP, à Avenida Francisco Glicério, n° 
1.424, composto de: sala, sanitários masculino e feminino, com a área útil de 73,07ms2; área 
comum de 29,08ms2; e área total de 102,15ms2., competindo – lhe uma área ideal no terreno 
igual a 10215/835210. Acha – se vinculado a esse conjunto, a Vaga de Garagem n° 21, objeto da 
matricula n° 44.913 deste cartório. CCPM. n° 042.066.755. Imóvel matriculado sob n° 44.912 do 
2° RGI de Campinas – SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e Avaliação, o imóvel está 
localizado no Centro. ÔNUS: 1) Conforme R.12/44.912 consta USUFRUTO VITALICIO em favor 
de Henrique Cirino e sua mulher Sueli Soares Cirino. 2) Av.13/44.912 consta que o imóvel está 
gravado com as cláusulas de INCOMUNICABILIDADE e IMPENHORABILIDADE. Avaliado em 
23/03/2019 em R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 133.336,00 (cento 
e trinta e três mil e trezentos e trinta e seis reais). 
C) NUA PROPRIEDADE de Vaga n° 21, no 2° sub-solo, do Edifício Banco de Boston, situado 
nesta cidade de Campinas - SP, à Avenida Francisco Glicério, n° 1.424, com a área útil de 
20,00ms2; área comum de 3,95ms2; área total de 23,95ms2; e área equivalente de construção 
de 13,50ms com uma área ideal no terreno igual a 2395/835210. Encontra – se vinculado a essa 
Vaga, o conjunto n° 1401, objeto da matricula n° 44.912 deste cartório. CCPM. n° 042.066.755. 
Imóvel matriculado sob n° 44.913 do 2° RGI de Campinas – SP. OBS: Conforme Auto de 
Penhora e Avaliação, o imóvel está localizado no Centro. ÔNUS: 1) Conforme R.10/44.913 
consta USUFRUTO VITALICIO em favor de Henrique Cirino e sua mulher Sueli Soares Cirino. 2) 
Av.11/44.913 consta que o imóvel está gravado com as cláusulas de INCOMUNICABILIDADE e 
IMPENHORABILIDADE. Avaliado em 23/03/2019 em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
Valor mínimo: R$ 29.167,25 (vinte e nove mil, cento e sessenta e sete reais e vinte e cinco 
centavos). Depositário: Anderson Luis Cirino.  
 



LOTE 07: Nº PROCESSO: 0001768-11.2012.5.15.0094 – EXEQUENTE: CHRISTOPHER CHU; 
EXECUTADO: PALIDE BRASIL IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E 
REPRESENTACAO LTDA - ME + 03. Um apartamento sob nº 121, situado no 12º andar do 
Edifício Condomínio Hilário Magro, à Rua Benjamin Constant, esquina da Rua Sacramento, 
nesta cidade e comarca de Campinas - SP, contendo a área útil de 93,30m², área comum de 
23,68m², encerrando a área total de 124,77m², incluída a área de 7,79m² que corresponde à 
garagem, cabendo ao referido apartamento a cota parte ideal de 13,70m² no todo descrito. 
CCPM. nº 012.283.400. Imóvel matriculado sob nº 50.133 do 2º RGI de Campinas – SP. OBS: 
Conforme Auto de Avaliação, o imóvel está localizado no Centro. Avaliado em 09/09/2019 em R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais). Valor mínimo: R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil 
reais). Depositário: Li Dingwen.  
 
LOTE 08: Nº PROCESSO: 0011613-62.2015.5.15.0094 - EXEQUENTE: OSVALDINO PEREIRA 
DA SILVA; EXECUTADO: J. S. ENROLAMENTOS LTDA – ME + 03. LOTE de terreno sob n° 
15 da quadra I, quarteirão 455, do loteamento denominado Jardim Sumarezinho, situado no 
distrito de Hortolândia, município e Comarca de Sumaré, perímetro urbano, medindo 10 ms de 
frente para a rua I; igual medida nos fundos; por 25 ms da frente aos fundos de ambos os lados e 
perfaz a área superficial de 250 ms2, confrontando com a referida via pública e com os lotes 14, 
16 e 36 de quem de direito; lançado nesta municipalidade sob n° 3.86.455.15; sobre dito imóvel 
foi construído uma casa residencial em fase de acabamento. Imóvel matriculado sob nº 8.420 do 
RGI de Sumaré – SP. OBS: 1) Conforme Av.05/8.420 o imóvel está cadastrado na Prefeitura 
Municipal local sob nº 03.21.047.0150.001. 2) Conforme Auto de Avaliação consta que o imóvel 
está localizado na Rua Maria Zilda Salustriano de Freitas, nº 248, Jardim Sumarezinho, 
Hortolândia – SP. Sobre o imóvel há benfeitorias nãos averbadas, e conforme certidão de valor 
venal, sobre o terreno há uma área construída de 84,93 metros quadrados. O estado geral de 
conservação é de razoável a bom. O imóvel estava desocupado. 3) Conforme r. decisão proferida 
sob ID n. affa41c, os usufrutuários do imóvel (Antonio Rodrigues Bueno e sua esposa Nohemia 
da Conceição Bueno), faleceram, e, portanto, a penhora recai sobre a integralidade a 
propriedade do bem, e não mais sobre a nua propriedade. ÔNUS: 1) Conforme R.04/8.420 
consta PENHORA no processo n° 4862/98 pelo Serviço de Anexo das Fazendas do Município de 
Sumaré - SP. 2) Conforme pesquisa realizada no site da Prefeitura Municipal de Hortolândia - 
SP, em 03/11/2021, constam débitos relativos à IPTU no valor de R$ 1.848,83. Avaliado em 
08/10/2020 em R$ 267.104,00 (duzentos e sessenta e sete mil e cento e cento e quatro reais). 
Valor mínimo: R$ 133.552,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos e cinquenta e dois 
reais). Depositária: Lusia Bueno de Oliveira.  
 
LOTE 09: Nº PROCESSO: 0194700-75.2002.5.15.0094 – EXEQUENTE: ANTONIO CORREA 
DE SOUZA; EXECUTADO: REVESTIRE REVESTIMENTOS E PINTURAS LTDA - ME + 07. A 
integralidade do lote 20-A, da quadra 28 (prédio residencial), oriundo de desmembramento, 
localizado na Rua Segundo Mori, 192, em Americana/SP, com área de 150,00m2, objeto da 
matrícula 58.246 do RGI de Americana – SP, melhor descrita como: Um lote de terreno urbano, 
sem benfeitorias, sob número 20 da quadra 28, situado no loteamento denominado “PARQUE 
GRAMADO”, em Americana, medindo 12,00 m de frente para a rua 10; mesma medida nos 
fundos, confrontando com o lote 9; por 25,00 m de ambos os lados, da frente aos fundos, 
confrontando com os lotes 19 e 21, perfazendo a área de 300,00m², existindo nos fundos uma 
viela sanitária com 3,00 m de largura. Nº CADASTRO – 19.0143.0083.000 – Prefeitura Municipal 
de Americana – SP. Imóvel matriculado sob nº 58.246 do RGI de Americana – SP. OBS: 1) 
Conforme Auto de Avaliação, consta que o imóvel está cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Americana sob o nº 19.0143.0084.0000. Sobre o terreno do lote 20-A, conforme certidão 
cadastral da Prefeitura Municipal de Americana, foi edificado um prédio residencial com área 
construída de aproximadamente 90 m2, que recebeu o nº 192, da Rua Segundo Mori, sendo 
que a construção se encontra em ruim estado de conservação. 2) Conforme Certidão do Oficial 
de Justiça, sob ID n. a2e0a62, consta que conforme pesquisa no site da Prefeitura Municipal de 
Americana, o lote 20 da quadra 28 do Parque Gramado foi desmembrado em dois lotes, sendo 
que o lote 20-A, com área de 150m2, cadastrado na Prefeitura Municipal local sob nº 
19.0143.0084.0000, pertence ao executado, e que para fins de avaliação, foi considerado apenas 
este imóvel, com 150m2 de terreno e área construída de aproxidamente 90m2, pois não consta 
área construída nem na matrícula e nem na certidão cadastral da Prefeitura Municipal de 
Americana. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/58.246 consta PENHORA da parte ideal de 50% do 
imóvel no processo nº 0010354-85.2013.5.15.0099 pela 2ª Vara do Trabalho de Americana – SP. 



2) Conforme Av.04/58.246 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
01397007320075150043 pela Central de Mandados de Campinas – SP. 3) Conforme 
Av.05/58.246 consta PENHORA da fração ideal de 25% do imóvel no processo nº 0139700-
73.2007.5.15.0043 pela Central de Mandados de Campinas – SP. 4) Conforme pesquisa 
realizada no site da Prefeitura Municipal de Americana – SP, em 02/11/2021, constam débitos 
relativos à IPTU no valor de R$ 8.787,91. Avaliado em 23/10/2020 em R$ 260.000,00 (duzentos e 
sessenta mil reais). Valor mínimo: R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais). 
Depositário: José Carlos Lourenço da Silva.  
 
LOTE 10: N° PROCESSO: 0010498-64.2019.5.15.0094 – EXEQUENTE: TAIANE CRISTINA 
DOS SANTOS ALEIXO; EXECUTADO: NAIR RIBEIRO TROYSI – ME + 02. LOTE de terreno n° 
14 (catorze), da quadra “EE”, do loteamento denominado “CHÁCARAS RECANTO DOS 
DOURADOS”, nesta cidade e 1° subdistrito de Campinas - SP, medindo e confrontando: 
25,00ms de frente para a rua 20; igual medida nos fundos, onde confronta com o lote 9; por 
40,00ms da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando à direita com o lote 15 e à 
esquerda com o lote 13, encerrando a área de 1.000,00 ms2. Cadastro Municipal n° 
055.071.902 da Prefeitura de Campinas, Quart. 8867. Imóvel matriculado sob n° 61.493 do 1° 
RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Auto de Penhora e Avaliação consta que o imóvel 
atualmente está localizado na Rua Fábio Baptista Pinto, s/n°. 2) Conforme Certidão de Oficial 
de Justiça, sob ID n. 8cad1aa, segundo informações, o terreno está cercado, e somente tem 
entrada pelo nº 360. ÔNUS: Conforme Av.01/61.493 consta que sobre o imóvel incide 
SERVIDÃO DE PASSAGEM DE VIELA SANITÁRIA, para escoamento de águas pluviais e coleta 
de esgotos, com a largura de 3,00ms., localizada nos fundos do lote, em favor da Prefeitura 
Municipal de Campinas – SP. Avaliado em 22/01/2021 em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil 
reais). Valor mínimo: R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais).  Depositária: Nair Ribeiro 
Troysi.  
 
LOTE 11: Nº PROCESSO: 0011937-81.2017.5.15.0094 - EXEQUENTE: PAULO ROBERTO 
DOS SANTOS + 02; EXECUTADO: HOTEL FAZENDA SOLAR DAS ANDORINHAS LTDA + 
06. Lote nº 3 da quadra E, mdo JARDIM SANTA MARIA, em Campinas, 1a. Gleba, C.C. 
48.426.300, qt. 5637, medindo 11,80m. de frente para a rua 7, 11,00m. nos fundos para o lote 16; 
25,00m. dos lados para os lotes 2 e 4, com a área de 305,50m2. Imóvel matriculado sob nº 7.023 
do 3º RGI de Campinas – SP. OBS: 1) Conforme Av.10/7.023 consta que a Rua 7, para a qual o 
imóvel supra faz frente, atualmente denomina-se Rua Otto Guilherme Fritz. 2) Conforme Auto 
de Avaliação consta que sobre o terreno supra, situado na parte central da quadra, há edícula 
construída, mas sem regularização. Não foi encontrado morador no imóvel. Há ocupação 
irregular do bairro, sendo que as ruas não são asfaltadas e não há urbanização. Há divergência 
na indicação de nomes de ruas no bairro entre o mapa constante no cadastrado municipal e do 
Google Maps. Segundo informações, a ocupação existe há mais de 10 anos, sendo que as 
divisões das edículas construídas não correspondem necessariamente aos lotes indicados no 
cadastro municipal. 3) Conforme Certidão de Valor Venal, expedida no site da Prefeitura 
Municipal de Campinas – SP, em 05/05/2021, o imóvel está cadastrado na municipalidade sob o 
código cartográfico nº 5142.22.04.0210.00000. ÔNUS: 1) Conforme R.07/7.023 consta 
PENHORA no processo nº 2004.61.05.002848-6 pela 5ª Vara Federal de Campinas – SP. 2) 
Conforme R.08/7.023 consta PENHORA no processo nº 200361050069769 pela 5ª Vara Federal 
de Campinas – SP, Especializada em Execução Fiscal. 3) Conforme R.09/7.023 consta 
PENHORA no processo nº 2176/03 pela 5ª Vara Cível da Comarca de Campinas – SP. 4) 
Conforme Av.11/7.023 consta PENHORA no processo nº 200561050021400 pela 5ª Vara Federal 
Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Campinas – SP. 5) Conforme Av.12/7.023 
consta PENHORA no processo nº 200361050056209 pela 5ª Vara Federal Especializada em 
Execução Fiscal da Comarca de Campinas – SP. 6) Conforme Av.13/7.023 consta PENHORA no 
processo nº 200761050023611 pela 5ª Vara Federal Especializada em Execução Fiscal da 
Comarca de Campinas – SP. 7) Conforme Av.14/7.023 consta que foi declarada a falência da 
empresa executada, no processo nº 0069227-46.2011.8.26.0114 pela 3ª Vara Cível de Campinas 
– SP. (Conforme pesquisa realizada em 05/05/2021, conforme decisão proferida em 22/05/2018, 
a falência anteriormente decretada foi anulada por força do v. acórdão proferido em sede de 
agravo de instrumento). 8) Conforme Av.15/7.023 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no 
processo nº 00110387720145150130 pela 11ª Vara do Trabalho de Campinas – SP. 9) Conforme 
Av.16/7.023 consta PENHORA no processo nº 0000574-36.2004.8.26.0114 pela 2ª Vara Cível do 
Foro Central da Comarca de Campinas – SP. 10) Conforme Av.17/7.023 consta 



INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00119093920125150130 pela 11ª Vara do 
Trabalho de Campinas – SP. 11) Conforme Av.20/7.023 consta PENHORA no processo nº 
00110651820185150131 pela Central de Mandados da Comarca de Campinas – SP. 12) 
Conforme Av.22/7.023 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 
00117093220165150130 pela 11ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 13) Conforme 
Av.23/7.023 consta INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00102976920165150032 
pela 2ª Vara do Trabalho de Campinas - SP. 14) Conforme Av.24/7.023 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00125177420155150032 pela 2ª Vara do 
Trabalho de Campinas - SP. Avaliado em 23/10/2020 em R$ 114.562,50 (cento e quatorze mil, 
quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Valor mínimo: R$ 57.281,25 
(cinquenta e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos). Depositário: 
Hotel Fazenda Solar das Andorinhas.  
 
LOTE 12: N° PROCESSO: 0012637-57.2017.5.15.0094 – EXEQUENTE: VERA DE SOUZA 
ALMEIDA; EXECUTADO: J. P. ALBANEZ CAVALHERO – ME + 02. LOTE DE TERRENO 
URBANO SOB N° 02 (DOIS) DA QUADRA N° 04 (QUATRO), do loteamento denominado 
“Residencial Portão de Ferro”, localizado na cidade de Paulicéia, desta comarca de 
Panorama/SP, com área total de 275,00 metros quadrados, com as seguintes medidas e 
confrontações: “Pela frente confronta com a Alameda dos Dourados, onde mede 11,00 metros; 
lado direito confronta com o Lote n° 01, onde mede 25,00 metros; lado esquerdo confronta com o 
Lote n° 03, onde mede 25,00 metros; fundos confronta com o Lote n° 33, onde mede 11,00 
metros.” Cadastrado na Prefeitura Municipal de Paulicéia sob n° 0113.004.0002.00. Imóvel 
matriculado sob n° 1.091 do RGI de Panorama – SP. OBS: Conforme Auto de Penhora e 
Avaliação, não consta nenhuma benfeitoria no terreno. Trata-se de lote vago no residencial 
Portão de Ferro na cidade de Pauliceia. Segundo informações, o imóvel é utilizado para 
pequenas plantações pelo irmão do executado. ÔNUS: 1) Conforme Av.03/1.091 consta 
INDISPONIBILIDADE DE BENS no processo nº 00116144520185150093 pela 6ª Vara do 
Trabalho de Campinas - SP. 2) Há ação de embargos de terceiro sob nº 0011541-
65.2021.5.15.0094, sem decisão de mérito. 3) Conforme pesquisa realizada no site da 
Prefeitura Municipal de Pauliceia – SP, em 04/11/2021, constam débitos relativos a IPTU no valor 
de R$ 2.558,14. Avaliado em 20/01/2021 em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Valor 
mínimo: R$ 30.625,00 (trinta mil e seiscentos e vinte e cinco reais). Depositário João Paulo 
Albanez Cavalhero. 

 

 


