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Em Campina , a ,' _________ , 
Foro de Campinas m 

Maria Rosa, medindo 10,00 metros d,, fru11t, I' 11·, , Hn, 4; lg11HI 1, 11r 

frente ao. fundos de ambos os lndos mede J0,00 mcfro,, c:0111 H """ 

confrontando com os lotes 11, 27 e 25. Cada. fro 046.H67.400, "'"frlcul, 11" 'J4. ,114, oi, 

3° Cartório Registro de Imóveis de Cnmpinas/SP, dos quais foi 11<,mc,uft, dcp, • i r.rí,,. :, 
Mareia Mateu de Je u , CPF nº 245.567.438-00, RG n" 257HJklJ'ir,, <>(" ) rf •1 

podem abrir mão do bem depositado sem expressa autorização de te Juíz,,, 

consequência do descumprimento das obrigações increntes. NAJJA MAi<;. l ,i J, e cha 

conforme segue devidamente assinado. 

Data e Assinatura do(a) Depositário(a) 

(se presente ao alo da lavratura do Termo) 



,(13' • . t,l . 

~ ca· CAMPINAS 

º"' 
ar: • 
. C ntral 

ofO· 

a o de São Paulo 

• 1 VARA DE JUIZADO ESPECIAL 
1ra· CIVEL 
scrivão/Diretor: DENISE ANDREA LUBK 

CERTIDÃO DE PENHORA 

ertífico para fins de averbação da h . 

pen ora da propriedade ou de direitos sobre o(,) imó t ,1 i 
fetuada no processo como adiante se contém: 

PROCESSO 

ATUREZA DO PROCESSO: EXECUÇÃO CIVIL 

Múmero de ordem: 0011181-23.2012.8.26.0084 

Exequente( s) 

JOSEFA REGINA DOS REIS 

CPF: 077.560.358-95 

Executado(a, os, as) 

ESPOLIO DE JOÃO DIAS DE JESUS REPRESENTA 10O PELA SRA. 'MA1RCIA MATEUS DE JESU 

CPF: 245.567.438-00 

Terceiro( s) 

V lor d dívid : R 

IMÓV NH 

p nhor . O Ui O 57 

J r m 



00 IN . MATIVO 

pO o CONSTRIÇ O: P . NHORA 

1 do. uto ou t rmo; 23/'I 1/ 0 ·15 

rc ntu I p nhor do (º/o): 100,00 

erc ntual do Proprl t rio ou tltul r d cUr lto · ohr o h 1 v J (C npn mi vedor fiduc; nt etc.): % 100,00 

orne do propri tário ou titular d dit lto. obr. o lrnov f: 
PRE ENTADO PELA SRA. MARCIA MATLUS Df:, ,H {;lJ 

Proprietário ou titular de direito obre o lrnóv I part no pro 

ome do depositário: ESPOLIO DE J O 
ATEUS DE JESUS 

Eventual necessidade de intimação de cônjuge s1 râ mnli •ufu no 

EMOLUMENTOS 

Juizado Especial Beneficiário da Justiça Gratuita 

ADVOGADO 

Nome: MILTON JOSÉ APARECIDO MINATEL 

Telefone para contato: (19)03234-0432 

E-mail: advmilton@uol.com.br 

Número OAB: 92243 

O referido é verdade e dou fé. 

Data: 26/02/2016 16:54:14 

Emitido por: MARCELO CARVALHO BARBISAN 

argo: Escrevente Chefe 
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