
EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇA, CONHECIMENTO DE INTERESSADOS e 
INTIMAÇÃO dos executados MACHADO DE CAMPOS IMÓVEIS LTDA 
(CNPJ/MF 19.099.370/0001-56), JOSE ROBERTO MACHADO DE CAMPOS 
(CPF/MF 712.888.808-04), e sua mulher LUCILA ZEOLI MACHADO DE 
CAMPOS, (CPF/MF 068.564.688-22); e do credor tributário FAZENDA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
 
O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Campinas(SP), Dr. Gabriel Baldi de 
Carvalho, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por este r. Juízo, processam-se os autos de 
Cumprimento de Sentença (processo nº 0013620-04.2018.8.26.0114) que 
MARCELO SIQUEIRA PEREIRA FILHO move contra MACHADO DE CAMPOS 
IMÓVEIS LTDA E OUTROS, foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 
acordo com as regras, a saber:  
 
DA PRAÇA – A 1ª PRAÇA terá início no dia 23/11/2020 às 15:30h e término no 
dia 26/11/2020 às 15:30h, entregando-o a quem mais der valor igual ou superior 
ao da avaliação do bem penhorado de R$ 1.306.000,00 (abril/2020). Caso não haja 
licitante, fica designada a 2ª HASTA com início no dia 26/11/2020 às 15:31h e 
término no dia 15/12/2020 às 15:30h, quando o bem será vendido pelo maior lance 
oferecido, desde que não inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 
 
DO BEM – Lote 37 da quadra M do loteamento denominado Colinas do Ermitage, 
localizado no Distrito de Sousas, neste Município, Comarca de Campinas-SP e 4ª 
Circunscrição Imobiliária, com a seguinte descrição: mede 20,00 metros de frente 
para a Rua Onze; igual medida no fundo, confrontando com o lote nº 44; 30,00 
metros de ambos os lados, confrontando do lado direito de quem do imóvel olha a 
rua, com o lote nº 38 e do lado esquerdo com o lote nº 36, encerrando a área de 
600,00m2. Consta na Av.03 desta matrícula que a Rua Onze do loteamento 
Colinas do Ermitage, onde está situado o imóvel passou a denominar-se Rua 
Américo Ferreira de Camargo Filho. Consta as fls.136 dos autos que sobre o 
terreno desta matrícula há construído um prédio residencial, que recebeu o nº 294 
da Rua Américo Ferreira de Camargo Filho, encerrando a área construída de 
430,86m2. Contribuinte nº 055.040.078. Matrícula nº 23.242 do 4º CRI da 
Comarca de Campinas/SP. 
 
DO CONDUTOR DA PRAÇA – A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, 
através do Portal www.megaleiloes.com.br - sob a condução do Leiloeiro Oficial Sr. 
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, matriculado na JUCESP, sob o nº 844. 
 
DO PAGAMENTO – O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço ofertado 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, do encerramento da praça, através de guia 
de depósito judicial em favor do Juízo competente. O arrematante poderá, ainda, 
efetuar o pagamento do preço ofertado através de entrada de 25% (vinte e cinco 
por cento) no ato e o restante em até 15 (quinze) dias, independente de garantias 
e através de guia de depósito judicial em favor do Juízo competente.  
 
DA COMISSÃO – A contraprestação para o trabalho desenvolvido pelo Gestor fica, 
desde já, fixada em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, não se incluindo 
no valor do lanço, e será paga à vista pelo arrematante diretamente ao Gestor. Em 
caso de acordo, adjudicação, remissão ou quitação após a publicação do edital, o 
leiloeiro fará jus a comissão de 5% (cinco por cento) do valor da avaliação do bem. 
 
DOS LANCES – Os lances poderão ser ofertados por meio da rede mundial de 
computadores, através do Portal www.megaleiloes.com.br. 



 
DOS DÉBITOS – Consta débito judicial referente ao processo exequendo no valor 
de R$ 253.781,82 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais 
e oitenta e dois centavos), atualizado até maio/2020, conforme cálculo constante 
às fls.164 do processo. Conforme pesquisa realizada junto a Prefeitura de 
Campinas, em 29/10/2020; constam débitos tributários em aberto sobre o imóvel, 
referentes aos exercícios 2019 a 2020, na monta de R$ 42.972,04.  
 
Todas as dívidas que recaem sobre o bem ficarão sub-rogadas no valor da 
arrematação, nos termos do § 1º do art. 908 do CPC e do art. 130, parágrafo 
único, do Código Tributário Nacional. 
 
DOS ÔNUS – Consta ônus averbado na matrícula do imóvel, sob Av. 07 
(27/04/2020), a PENHORA EXEQUENDA sobre o imóvel. 
 
DO PARCELAMENTO – Eventuais pedidos de parcelamento deverão ser 
submetidos ao Juízo para aprovação e estabelecimento de garantias.   
 
RECURSO – Não consta destes autos recursos pendentes de decisão.  
 
DA TRANSFERÊNCIA/RETIRADA – Caberá ao(s) arrematante(s) providenciar 
todas as medidas necessárias à transferência, registro, desmontagem, remoção e 
transporte do(s) bem(ns) arrematado(s), inclusive baixa de gravames e imissão de 
posse, quer seja por meio de profissionais contratados (despachantes, advogados 
etc.) e/ou diretamente junto aos Órgãos competentes, incorrendo por conta deste 
as despesas e os custos relativos. 
 
A alienação obedecerá ao disposto na legislação aplicável e no Provimento CSM 
nº 1.625/09 do TJSP. Todas as regras e condições encontram-se disponíveis no 
Portal www.megaleiloes.com.br. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro não se possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente que será afixado no local de costume do Fórum 
e publicado, nos termos do artigo 887, § 2º do CPC, através da rede mundial de 
computadores. Servirá o presente, ao amparo do artigo 274, § único c/c artigo 889, 
ambos do Código de Processo Civil, para intimação e cientificação da alienação 
judicial caso não sejam, as pessoas neste mencionadas, encontradas 
pessoalmente. Dado e passado nesta cidade pelo Cartório da 5ª Vara Cível de 
Campinas(SP), aos 28 de outubro de 2020. 

 
 

DR. GABRIEL BALDI DE CARVALHO 
Juiz de Direito 


