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07ª 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 E.A. MARTINS & CIA. LTDA (CNPJ/MF: 44.630.739/0001-52), MILTON DE JESUS MARTINS 

(CPF/MF: 068.429.888-02) e IRENE REGINA SOARES TREVENZOLI MARTINS (CPF/MF: 102.021.048-69) do 

proprietário do imóvel de matricula 129.768 JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE MOURA (CPF/MF: 777.345.058-72), dos 

co-proprietários do imóvel de matrícula 15.423 ESTHER DE ASSUNÇAÕ MARTINS (CPF/MF: 290.597.398-68), 

UMBERTO AUGUSTO MARTINS (CPF/MF: 016.267.628-05) e MÔNICA DUARTE SECCO MARTINS (CPF/MF: 

119.448.218-05) e dos credores hipotecários GERSIO LUIZ GAIDO (CPF/MF: 068.539.058-49) e YARA APARECIDA 

SOARES (CPF/MF: 016.353.928-61): 

  

O MM. Juiz de Direito Gustavo Pisarewski Moisés, da 07ª 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 RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 

LTDA (CNPJ/MF: 00.756.149/0001-03) contra E.A. MARTINS & CIA. LTDA (CNPJ/MF: 44.630.739/0001-52), MILTON 

DE JESUS MARTINS (CPF/MF: 068.429.888-02) e IRENE REGINA SOARES TREVENZOLI MARTINS (CPF/MF: 

102.021.048-69)- Processo nº 0055818-76.2006.8.26.0114 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 12h45min. 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 04 de novembro 

de 2016, às 12h45min e se encerrará em 24 de novembro de 2016, às 12h45min. O valor mínimo para venda em 2ª 

Praça corresponderá a 60% (sessenta 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. 

 



 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 
F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 
 

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

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Imóveis: 1) Um apartamento de nº 202 do 2º andar do Edifcio San Raphael, sito à Avenida Francisco Glicério nº 148 e 

150, Campinas –SP,  contendo 1 dormitório, cozinha, banheiro e área de serviço, correspondendo a esta unidade a área 

útil de 40,80m², área comum de 14,6629m², área total de 55,4629m² e fração no terreno onde o mesmo se acha 

construído de 1,420%  sob Matricula nº129.768 do 3º CRI. Matrícula Atualizada: R.02. Consta na presente matricula 

que o imóvel objeto desta e de propriedade de José Carlos Rorigues de Moura (CPF/MF: 777.345.058-72) foi hipotecado 

em favor de Milton de Jesus Martins e sua mulher Irene Regina Soares Trevenzolli Martins para garantia de dívida no 

valor de R$ 85.000,00 Valor da Avaliação: R$ 101.500,00 (cento e um mil e quinhentos reais), atualizado até janeiro de 

2014. Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela 

arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos Condominiais: 

Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao 

interessado a pesquisa junto ao órgão competente.  

 

2) Parte Ideal de 25% que os executados possuem sobre o Prédio comercial com 7 pavimentos, mezanino e um subsolo 

sito à Avenida Andrade Beves, 2270- Jardim Chapadão – Campinas –SP, com área construída de 1.707,25m² e área de 

terreno de 380,00m² sob a matricula de nº 15.423 do 2º CRI de Campinas. Matrícula Atualizada: R.07. Consta na 

presente matricula que o imóvel objeto desta teve a parte ideal de 25% hipotecada em favor de Gersio Luiz Gaido 

(CPF/MF: 068.539.058-49) casado com Yara Aparecida Soares (CPF/MF: 016.353.928-61) para garantia de dívida no 

valor de R$ 350.000,00. Av.08. Consta que foi movida Ação de Execução de Título Exrtrajudicial processo nº 

114.01.2007.002164-9 pela Petrobras Distribuidora S/A (CNPJ/MF: 34.274.233/0001-02) em trâmite perante 6ª Vara 

Civel da Comarca de Campinas, para a garantia de dívida no valor de R$ 327.248,13. Av.09. Consta que foi movida 

Ação de Execução de Título Exrtrajudicial processo nº 114.01.2007.008432-99 pela Petrobras Distribuidora S/A 

(CNPJ/MF: 34.274.233/0001-02) em trâmite perante 8ª Vara Civel da Comarca de Campinas, para a garantia de dívida 

no valor de R$ 671.907,61. Av.10. Consta que foi movida Ação de Execução de Título Exrtrajudicial processo nº 

114.01.2007.003506-6 pela Petrobras Distribuidora S/A (CNPJ/MF: 34.274.233/0001-02) em trâmite perante 10ª Vara 

Civel da Comarca de Campinas, para a garantia de dívida no valor de R$ 364.765,75. Av.11. Consta que foi movida 

Ação de Execução de Título Exrtrajudicial processo nº 114.01.2007.009291-4 pela Petrobras Distribuidora S/A 

(CNPJ/MF: 34.274.233/0001-02) em trâmite perante 9ª Vara Civel da Comarca de Campinas, para a garantia de dívida 

no valor de R$ 144.274,80. Av.12. Consta que foi movida Ação de Execução Hipotecária processo nº 

114.01.2008.032006-5 por Gersio Luiz Gaido e sua mulher Yara Aparecida Soares  em trâmite perante 4ª Vara Civel da 
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Comarca de Campinas, para a garantia de dívida no valor de R$ 350.000,00. Av.13 Consta que 25% do imóvel desta 

matricula foi penhorado nos autos do processo nº 114.01.2006.055819-6 movida por RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA (CNPJ/MF: 00.756.149/0001-03) perante a 7ª Vara Civel da Comarca de Campinas para a garantia de 

R$ 169.024,55. Av.14 Consta que 25% do imóvel desta matricula foi penhorado nos autos do processo nº 761/06 movida 

por RUFF CJ DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA (CNPJ/MF: 00.756.149/0001-03) perante a 1ª Vara Civel da 

Comarca de Campinas para a garantia de R$ 140.731.23. Av.15 Consta que 25% do imóvel desta matricula foi 

penhorado nos autos do processo nº 1237/2007 movida por Petrobras Distribuidora S/A (CNPJ/MF: 34.274.233/0001-02) 

para a garantia de R$ 1.651.868,67. Av.17.Consta que foi decretada indisponibilidade dos bens de Milton de Jesus 

Martins, tendo em vista decisão prolatada nos autos do processo 02231002320045150032 em trâmite perante a 02 Vara 

do Trabalho da Comarca de Campinas. Av.18. Consta que 25% do imóvel desta matrícula foi penhorado nos autos do 

processo nº 398/05 movida por Petrobras Distribuidora S/A (CNPJ/MF: 34.274.233/0001-02) em trâmite perante a 05ª 

Vara Civel da Comarca de Campinas para a garantia de R$ 1.260.385,76. Av.19. Consta que 25% do imóvel desta 

matrícula foi penhorado nos autos do processo nº 23305 movida por Petrobras Distribuidora S/A (CNPJ/MF: 

34.274.233/0001-02) em trâmite perante a 08ª Vara Civel da Comarca de Campinas para a garantia de R$ 19.513,05. 

Av.20. Consta que foi movida Ação de Execução de Título Exrtrajudicial processo nº 0055993-70.2006.8.26.0114 pel 

Banco Itau S/A (CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04) em trâmite perante 5ª Vara Civel da Comarca de Campinas, para a 

garantia de dívida no valor de R$ 23.645,32. Valor da Avaliação: R$ 1.830.657,42 (um milhão oitocentos e trinta, 

seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e dois centavos) atualizados até agosto de 2016 pela tabela prática do 

TJSP. Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela 

arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos Condominiais: 

Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao 

interessado à pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da ação: R$ 391.122,59 (trezentos e noventa e um mil 

cento e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), em setembro de 2006, 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. 

 

 

_________________________________ 

Gustavo Pisarewski Moisés 

Juíz de Direito 
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