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02ª 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 
GILBERTO BALSAMO SCARPA (CPF/MF 023.086.578-04), sua esposa HENRIQUETA MARIA DE MAGALHÃES SCARPA,  do 
credor hipotecário ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04) dos credores com penhora anteriormente averbada 
BEKUM DO BRASIL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA (CNPJ/MF: 46.271.870/0001-04), FIBRA NORDESTE S/A 
(CNPJ/MF:32.782.534/0001-03) e OSWALDO PICCHI (CPF/MF: 017.987.668-68) e do credor VICUNHA TÊXTIL S/A. (CNPJ/MF: 
07.332.190/0001-93): 
  
O MM. Juiz de Direito Fabrício Reali Zia, da 02ª 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 Ação de 
Cobrança, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CARMINO (CNPJ/MF: 57.500.688/0001-96) contra GILBERTO BALSAMO 
SCARPA (CPF/MF 023.086.578-04) e sua esposa HENRIQUETA MARIA DE MAGALHÃES SCARPA - Processo nº 0042375-
92.2005.8.26.0114 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 31 de outubro de 2016, às 12h30min. 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 03 de novembro de 2016, às 12h30min 
e se encerrará em 23 de novembro de 2016, às 12h30min. 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 e pelo Leiloeiro Oficial Cezar 
Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 
 
Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://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 
 
IMÓVEL: 01 (Um) APARTAMENTO sob nº 111 do 11º andar do Edifício Carmino, localizado na Rua Sete de Setembro, nº 353, Vila 
Industrial, Campinas – SP, composto de sala de jantar, sala de estar, varanda, banheiro social, circulação, três dormitórios, sendo um 
com banheiro privativo, cozinha, área de serviço, W.C, com entrada social e de serviço, bem como a respectiva vaga de garagem de 
nº 31, possuindo área útil de 95,00m², comum de 18,91606m², totalizando 113,91606m². Referido imóvel está matriculado sob o nº 

111.657, perante o 3º CRI de Campinas/SP. Matrícula Atualizada: Conforme constante na averbação R.3. O referido imóvel 
foi hipotecado em favor do banco ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04), para garantia de dívida no valor 
de NCz$ 128.185,00. Conforme constante na averbação R.05/111.657, referido imóvel foi penhorado nos autos nº 610/91, 
em tramite perante a 04ª Vara Cível da Comarca de Campinas, movido por Scarpa Plásticos Ltda. contra Bekum do Brasil  
Indústria e Comércio Ltda, tendo como co-executado Gilberto Balsamo Scarpa e Henriqueta Maria M. Scarpa; Conforme 
constante na averbação R.06/111.657, referido imóvel foi penhorado nos autos nº 98/99, em tramite perante a 03ª Vara 
Cível da Comarca de Campinas, movido por Fibra Nordeste S/A contra Henriqueta Maria M. Scarpa, Gilberto Balsamo 
Scarpa e Scarpa Plásticos Ltda; Conforme constante na averbação AV.07/111.657, referido imóvel foi penhorado nos autos 
nº 114.01.2005.042375-3, em tramite perante a 02ª Vara Cível da Comarca de Campinas, movido por Condomínio Edifício 
Carmino (CNPJ/MNF: 57.500.688/0001-96) contra Gilberto Balsamo Scarpa (CPF/MF: 023.086.578-04) e Henriqueta 
Maria M. Scarpa (CPF/MF: 425.237.107-49); Conforme constante na averbação AV.08/111.657, referido imóvel foi 
penhorado nos autos nº 114.01.1998.004408-8, em tramite perante a 02ª Vara Cível da Comarca de Campinas, movido 
por Oswaldo Picchi (CPF/MNF: 017.987.668-68) contra Gilberto Balsamo Scarpa (CPF/MF: 023.086.578-04).Valor da 

Avaliação: R$ 411.046,10 (quatrocentos e onze reais e quarent e seis centavos e dez centavos), atualizado até outubro de 2016. 
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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 da ação: R$ 456.124,83 (quatrocentos e cinquenta e seis mil 
cento e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos), em fevereiro de 2016, 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. 

 
 

_________________________________ 
Fabrício Reali Zia  
Juíz de Direito 


