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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS – SÃO PAULO 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 

dos executados SOLANGE MARIA DIAS FERNANDES (CPF/MF: 256.806.878-70) e DIRCEU FERNANDES (CPF/MF: 

059.214.998-68) bem como do credor hipotecário BANCO CENTRAL DO BRASIL (CNPJ/MF: 00.038.166/0001-05): 

  

O Doutor, MM. Juiz de Direito Ricardo Hoffman, da 03ª Vara Cível da Comarca de Campinas – SP, na forma da lei, FAZ 

SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, 

processam-se os autos em que é exequente CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO PAULO (CNPJ/MF: 67.158.956/0001-97) e 

executados SOLANGE MARIA DIAS FERNANDES (CPF/MF: 256.806.878-70) e DIRCEU FERNANDES (CPF/MF: 

059.214.998-68) Processo nº 0017065-31.1998.8.26.0114/01 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 

acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 27 de março de 2017, às 14h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 30 de março de 

2017, às 14h30min e se encerrará em 26 de abril de 2017, às 14h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a 

desistência da arrematação, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e pelo 

executado nos casos de acordo e remição, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um apartamento residencial unifamiliar situado a Rua General Lauro Sodré, n º 65 - Vila Industrial de Campinas 

situado no 3º andar. Sob o número 32, localizado no 03º andar do Edifício São Paulo, situado à Rua General Lauro 

Sodré, número 65, contendo: 02 dormitórios, sala, cozinha, área de serviço com tanque e banheiro com fração ideal no 

terreno de 44,8431m² ou 6,25%, possuindo área útil de 55,4600m², estando vinculado a este apartamento o Box número 

14, localizado no estacionamento coletivo de veículos, no subsolo, cuja fração acha-se calculada na área comum 

construída no lote de terreno sob o número 02-C, da subdivisão Rua Lauro Sodré, medindo 19,60metros de frente para a 

referida Rua do lado direito, 36,50 m confrontando com o lote número 02-D, do lado esquerdo 37,00 metros, 

confrontando com o lote número 02- B e fundos 19,20 metros, confrontando com o córrego do Piçarrão, encerrando a 

área de 717,49m².  Registrado sob o nº 45.724 do 03º C.R.I. de Campinas. De acordo com laudo de avaliação o 

apartamento possui os seguintes cômodos: 02 dormitórios, banheiro social, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga de 

garagem (BOX). Um dos dormitórios possui armário embutido, paredes com textura, laje revestida em gesso em 

desenhos. Número de identificação do apartamento junto à municipalidade de Campinas é 34145486015401008. 

Matricula Atualizada: Consta na Av. 07 que a cédula hipotecária integral objeto das averbações anteriores (Av. 04 e Av. 

06) foi endossada  em favor do Banco Central do Brasil – Bacen. Depositário: Dirceu Fernandes (CPF/MF: 

059.214.998-68) . Valor da Avaliação: 220.379,44 (duzentos e vinte mil, trezentos e setenta e nove mil reais e quarenta 

e quatro centavos) atualizado até janeiro/2017 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos da ação: R$ 91.652,66 (noventa e 

um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos) em janeiro de 2017, valores que deverão ser 

atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderão o produto da arrematação. Em havendo saldo 

remanescente, responderá pela diferença, o executado nesta ação. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) 

bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

_________________________________ 

Ricardo Hoffman 

Juiz de Direito 

 

 


