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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação dos executados 
FEDERAÇÃO MERIDIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS LTDA (CNPJ/MF: 45.990.868/0001-14), COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA MISTA DA REGIÃO DE MOGI MIRIM (CNPJ/MF: 52.777.281/0001-97), JOÃO RODRIGUES MAIA (CPF/MF: 
014.730.268-49) e OCTÁVIO DA COSTA (CPF/MF: 014.581.168-91), bem como do credor hipotecário BANCO DO BRASIL S/A 
(CNPJ/MF: 00.000.000/0052-31): 
  
O MM. Juiz de Direito Renato Siqueira de Pretto, da 01ª 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 da 
Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. (CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12) contra FEDERAÇÃO 
MERIDIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUÁRIAS LTDA (CNPJ/MF: 45.990.868/0001-14), COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA MISTA DA REGIÃO DE MOGI MIRIM (CNPJ/MF: 52.777.281/0001-97), JOÃO RODRIGUES MAIA (CPF/MF: 
014.730.268-49) e OCTÁVIO DA COSTA (CPF/MF: 014.581.168-91) - Processo nº 0045229-40.1997.8.26.0114 que foi designada a 
venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 01 de novembro de 2016, às 13h00min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de novembro de 2016, às 13h00min 
e se encerrará em 24 de novembro de 2016, às 13h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta 
por cento) do valor da avaliação. 
  
A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  
 
Pagamento à Prazo – O pagamento poderá ser parcelado, sendo 30% (trinta por cento) à vista no prazo de 24h (vinte e quatro horas) 
a contar do encerramento do leilão e o restante do saldo da arrematação em até 05 (cinco) parcelas mensais consecutivas, que terão 
início em 30 (trinta) dias após o encerramento do leilão. O valor das parcelas será atualizado monetariamente conforme tabela do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, que incidirá sobre o saldo devedor, a carta 
de arrematação ficará vinculada a cláusula resolutiva até quitação integral do preço da arrematação. 
 
 
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.                   
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
BEM: Imóvel constituído de um parque industrial de armazenamento de grãos, situado no perímetro urbano, à Avenida Comendador 
Aladino Selmi, nº 5040, Bairro Nova Aparecida, Campinas-SP, matricula nº 5491, do 2ºCRI, sendo o terreno de topologia plana, 
possuindo todos os melhoramentos e benfeitorias públicas possíveis, com área plana de 94.669,37m² e uma app de 7.573,55m². As 
edificações existentes estão distribuídas em setores operacionais e administrativos. Segundo o Laudo, o complexo possui escritório 
medindo 2.826,00m², escritório com 378m², balança com 378m², cobertura para balança com 105m², ampliação para balança com 
37,88m²; cinco armazéns medindo 5.040m², armazém granaleiro com 900m², plataforma Sansuy com 1000m², plataforma vinil Libra-
Port com 1.762,52m², base para tanques com 127,67m², portaria com 12,95m², reservatório enterrado com 65,51m², grêmio com 
159,20m², quadra de esportes com 651m², refeitório com escritório com 280,66m², cobertura para carros com 122,96m², almoxarifado 
com 208,32m², arquivo morto pavimento superior com 208,32m², arquivo morto industrial com 280,16m², oficina mecânica 282,88m², 
beneficiadora de café 176,40m², vestiários com 190,56m² e poço artesiano com 13,29m² e esta cadastrado no Município sob nº 
042.021.348. Matricula Atualizada: R.181. Consta que o referido imóvel foi dado em primeira e especial hipoteca para BANCO DO 
BRASIL S/A (CNPJ/MF: 00.000.000/0052-31) para garantia de dívida no valor de CR$ 23.180.180.053,43. R.183. Consta que o 
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referido imóvel foi dado em SEGUNDA e especial hipoteca para BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF: 045.990.868/0001-14) para 
garantia de dívida no valor de R$ 3.817.988,00. R.184.  Consta que o referido imóvel foi dado em terceiro e especial hipoteca para 
BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF: 045.990.868/0001-14) para garantia de dívida no valor de R$ 661.618,00. R.186. Consta que o 
referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 2687/95-8-RT, cujo exequente é Antonio Machado, para garantia de dívida R$ 
121.787,69. R.189. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 405/89 em trâmite perante a 03ª Vara Civel de 
Campinas, cujo exequente é CELIA TEREZINHA PINKE DE BARROS, para garantia de dívida CR$ 1000,00. R.190. Consta que o 
referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 1780/96 em trâmite perante a 02ª Vara A Fazenda Pública de Campinas, cujo 
exequente é FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para garantia de dívida R$ 45.118,16. R.191. Consta que o referido imóvel foi 
penhorado nos autos do processo 326/1996-0-RT em trâmite perante a 07ª Vara do Trabalho Campinas, cujo exequente é GRANT 
NELSON VAZ, para garantia de dívida R$ 3.092.636,57. R.193. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 
787/99 em trâmite perante a 07ª Vara Cível Campinas, cujo exequente é BANCO DO BRASIL S/A, para garantia de dívida R$ 
21.842.294,29. R.194. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 1999.61.05.001157-9 em trâmite perante a 
05ª Vara de Execuções Fiscais Campinas, cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para garantia de 
dívida R$ 192.596,83. R.195. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 1999.61.05.0001306-0 em trâmite 
perante a 05ª Vara de Execuções Fiscais Campinas, cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para 
garantia de dívida R$ 385.275,90. R.196. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 2002.61.05.0001432-6 
em trâmite perante a 05ª Vara de Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente CAIXA ECONOMICAFEDERAL – CEF, para 
garantia de dívida R$ 210.608,29. R.197. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 2002.61.05.014051-4 
em trâmite perante a 05ª Vara de Execuções Fiscais de  Campinas, cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
, para garantia de dívida R$ 174.936,21. R.198. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 2002.61.05.014052-
6 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL, para garantia de dívida R$ 73.070,78.  R.199. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 
2002.61.05.014058-7 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL 
DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 439.463,35. R.200 Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do 
processo 2002.61.05.014053-8 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente é INSTITUTO 
NACONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 95.104,49. R.201. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos 
do processo 2002.61.05.014054-0 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente é INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 77.935,90. R.202. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos 
autos do processo 2002.61.05.014055-1 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente é 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 105.091,43. R.203. Consta que o referido imóvel foi 
penhorado nos autos do processo 2002.61.05.014059-9 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo 
exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 30.202,21. R.204. Consta que o referido 
imóvel foi penhorado nos autos do processo 2002.61.05.014060-5 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, 
cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 374.352,65. R.205. Consta que o referido 
imóvel foi penhorado nos autos do processo 2002.61.05.014062-9 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, 
cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 432.866,26. R.206. Consta que o referido 
imóvel foi penhorado nos autos do processo 2002.61.05.014063-0 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, 
cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 60.588,06. R.207. Consta que o referido 
imóvel foi penhorado nos autos do processo 114.01.2005.073868-5 em trâmite perante a 10ª Vara Civel de Campinas, cujo exequente 
é JOÃO GILBERTO RODRIGUES MAIA, para garantia de dívida R$ 28.106.044,45. R.208 Consta que o referido imóvel foi penhorado 
nos autos do processo 0011928-73.2002.8.26.0114 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo 
exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 48.719,36. R.209. Consta que o referido 
imóvel foi penhorado nos autos do processo 0003432-40.2011.4.03.6105 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de 
Campinas, cujo exequente é FAZENDA NACIONAL, para garantia de dívida R$ 58.916,41. R.210. Consta que o referido imóvel foi 
penhorado nos autos do processo 2002.61.05.014057-5em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo 
exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 65.889,60. R.211. Consta que o referido 
imóvel foi penhorado nos autos do processo 2002.61.05.008988-0 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, 
cujo exequente é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 312.034,55. R.212. Consta que o referido 
imóvel foi penhorado nos autos do processo 2009.61.05.007378-7 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, 
cujo exequente é FAZENDA NACIONAL, para garantia de dívida R$ 40.181,87. R.213. Consta que o referido imóvel foi penhorado 
nos autos do processo 2002.61.05.008989-2 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente é 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 117.955,15. R.214. Consta que o referido imóvel foi 
penhorado nos autos do processo 98.0612821-4 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, cujo exequente 
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é INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para garantia de dívida R$ 220.496,19. R.215. Consta que o referido imóvel foi 
penhorado nos autos do processo 0013643-04.2012.4.03.6105 em trâmite perante a 05ª Vara das Execuções Fiscais de Campinas, 
cujo exequente é FAZENDA NACIONAL, para garantia de dívida R$ 694.113,86. Valor da Avaliação: R$ 102.889.437,25 (cento e 
dois milhões oitocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos), atualizado até setembro de 
2016 pela Tabela Prática ado TJSP. Débitos de IPTU: Conforme certidão juntada pela Executada o referido imóvel possui dívida de 
IPTU no valor de R$ 53.242.431,48 e dívidas fiscais no valor de R$ 27.792.366,55, débitos tributários estes que ficam sub-rogados 
no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos 
da ação: R$ 22.286.526,37 (vinte e dois milhões duzentos e oitenta e seis mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos), 
em janeiro de 2015, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da 
arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado 
no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
 

_________________________________ 
Renato Siqueira de Pretto 

Juíz de Direito 

 


