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10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS 

 

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

e de intimação dos interessados MARIA DAS GRAÇAS DAS CHAGAS ZAGANIN (CPF/MF: 

084.905.058-88), CLAUDIO ZAGANIN (CPF/MF: 600.714.008-34), AGNELO BARBOSA DE SOUZA 

(CPF/MF: 019.038.452-20), YEDA FREIRE DE SOUZA (CPF/MF: 197.279.762-04), ADAUCEA VIANA 

DOS SANTOS (CPF/MF: 054.760.972-87), WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS (CPF/MF: 

027.187.742-15), MARIO BARBOSA DE SOUZA (CPF/MF: 025.989.902-00), ILCE MARIA DE DOUZA 

REBOUÇAS (CPF/MF: 045.139.592-15) e ELISIO GRAÇSA DE NORONHA REBOUÇAS (CPF/MF: 

025.989.302-15): 

  

O MM. Juiz de Direito Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva, da 10ª 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 Extinção de 

Condomínio, ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DAS CHAGAS ZAGANIN (CPF/MF: 084.905.058-88), 

CLAUDIO ZAGANIN (CPF/MF: 600.714.008-34), AGNELO BARBOSA DE SOUZA (CPF/MF: 

019.038.452-20), YEDA FREIRE DE SOUZA (CPF/MF: 197.279.762-04), ADAUCEA VIANA DOS 

SANTOS (CPF/MF: 054.760.972-87) e WALDEMAR PEREIRA DOS SANTOS (CPF/MF: 027.187.742-

15) contra MARIO BARBOSA DE SOUZA (CPF/MF: 025.989.902-00), ILCE MARIA DE DOUZA 

REBOUÇAS (CPF/MF: 045.139.592-15) e ELISIO GRAÇSA DE NORONHA REBOUÇAS (CPF/MF: 

025.989.302-15) - Processo nº 0021587-23.2006.8.26.0114 que foi designada a venda do bem descrito 

abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 14 de maio de 2019, às 12h30min. 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 17 de maio de 2019, às 12h30min e se encerrará em 17 de junho de 2019, às 12h30min. 

O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação 

atualizada. 

  

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 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.                   

 

http://www.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

IMÓVEL: Um prédio, compreendendo casa, respectivo terreno e quintal, situado à Rua Major Luciano 

Teixeira, nº 334, nesta cidade, medindo o terreno, 8,00m de frente por 23,00m da frente aos fundos, de 

ambos os lados, com área de 184m² dividindo de um lado com o prédio 342, de outro com Rita Josepha 

de Oliveira e nos fundos com os prédios 1471 e 1467, contendo o prédio 02 dormitórios, sala, corredor, 

copa-cozinha, banheiro, quarto despejo, WC isolado nos fundos, totalizando uma área construída de 

112,63m², devidamente matriculado sob nº 41.173 do 02º CRI de Campinas-SP. Valor da Avaliação: 

R$ 392.514,40 (trezentos e noventa e dois mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos), 

atualizado até março de 2019 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. OBS: Compete ao interessado no bem eventual 

pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Mauricio Simões de Almeida Botelho Silva  

Juiz de Direito 

 


