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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS - SP 

 

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

CARLOS ALBERTO PEREIRA (CPF/MF: 059.160.268-70) e dos coproprietários do imóvel WILSON ANTONIO PEREIRA 

(CPF/MF: 307.103.598-53), sua esposa SONIA MARIA PEREIRA VIEIRA e JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES VIEIRA 

(CPF/MF: 737.556.488-49), bem como da PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA (CNPJ/MF 46.737.219/0001-

79). 

 

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 Ação de Cobrança, ajuizada por  SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A – 

SANASA (CNPJ/MF: 46.119.855/0001-37) contra CARLOS ALBERTO PEREIRA (CPF/MF: 059.160.268-70)  - Processo 

nº 4020518-38.2013.8.26.0114 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 11 de dezembro de 2018, às 14h45min. 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 14 de dezembro 

de 2018, às 14h45min e se encerrará em 08 de fevereiro de 2019, às 14h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 

 

O interessando em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 

por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 

valor de avaliação atualizado ou 80% do valor da avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

  

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

http://www.lut.com.br/
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A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Fração Ideal: Fração Ideal correspondente à 33,333 % de Um imóvel rural, com a área de sete (7) hectares, oitenta e seis 

(86) ares  e cinquenta (50) centiares, equivalentes a 3,25 alqueires, resultante da unificação do Sítio Santa Luzia e de um 

terreno situado na Gleba 23, contendo uma casa de morada, uma casa sede, uma casa de empregado, dois cômodos para 

depósito e dois barracões de alvenaria, coberto de telhas, encravado na Fazenda “Espírito Santo” no lugar denominado 

“Vila Orestina” ou “ Pio XI”, neste município, cujo perímetro ter início no vértice 1, na margem esquerda do Córrego Palmital, 

e na confrontação com terras de Lupércio Ribeiro (Transcrição 21.805 do CRI de Itápolis), deste, segue confrontando com 

terras do mesmo, com o rumo e distância: 76º16’21”SE e 176,69 metros até o vértice 2, na margem da RUA EVANGELISTA 

DE GODOY; deste, segue margeando a mesma, sentido Rodovia SP-333, com rumo e distância: 10º15’40”SW e 115,67m 

até o vértice 3, no início da ESTRADA MUNICIPAL  BBR-323; deste, segue margeando a mesma, sentido Rodovia SP-

333, com os rumos e distâncias: 09º31’38”SW e 108,07m até o vértice 4, 33º58’45”SW e 39,78m até o vértice 5, 

37º51’44”SW e 95,79m até o vértice 6, 27º21’39”SW e 160,16m até o vértice 7, novamente na margem esquerda do 

Córrego Palmital; deste, segue margeando o mesmo acima e confrontando com a sua outra margem terras de Geraldo 

José Torres de Arruda (Matricula 312-CRI Itápolis), com o rumo e distância: 23º24’28”NW e 192,60 até o vértice 8; deste, 

segue margeando o mesmo acima e confrontando pela sua outra margem terras de Roque Casetta e sua mulher Helena 

Possari Casetta (Matrícula 12.865 – CRI  Itápolis), com os rumos e distâncias: 10º30’18”NE e 127,34m até o vértice 9, 

14º56’33”NE e 4,93m até o vértice 10, 19º35’40”NE e 219,16m até o vértice 1, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

CADASTRO NO INCRA: 618.047.004.944-8; área total: 7,8254ha; módulo rural:0,000ha; nº de módulos rurais: 0,00; 

módulo fiscal: 16,0000ha;  nº de módulos fiscais: 0,4890; e FMP: 2,0000ha – com a denominação de Chácara Santa Rosa. 

Consta do Laudo de Avaliação, que a casa possui, (04) quatro quartos, 01 (uma) sala de estar, (01) uma cozinha e (02) 

dois banheiros. Imóvel devidamente matriculado sob nº 1.612 do CRI de Borborema – SP. Matrícula Atualizada: Consta 

na Av.01 a penhora exequenda. Valor de Avaliação: R$ 156.393,06 (cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e 

três reais e seis centavos) atualizado pela tabela prática do TJSP em outubro de 2018. Débitos da ação: R$ 152.020,79 

(cento e cinquenta e dois mil, vinte reais e setenta e nove centavos), em julho de 2017, 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: - os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 

encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as 

alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os 

decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto 
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os débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem) conforme Art. 908 § 1º do Código de Processo Civil, os 

quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

 

 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Renato Siqueira de Pretto  

Juiz de Direito 

 

 


