TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS
FORO DE CAMPINAS
1ª VARA CÍVEL
Avenida Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Salas 40/41, Jardim
Santana - CEP 13088-901, Fone: (19) 2101-3312, Campinas-SP - E-mail:
campinas1cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
CONCLUSÃO
Aos 06 de julho de 2020, faço estes autos conclusos ao MM(a). Juiz(a) de Direito Titular/Auxiliar da 1ª Vara
Cível da Comarca de Campinas, Dr(a). JOSE FERNANDO STEINBERG. Eu, JULIANA ARLINDA
MONZILLO COSTA MAHON, Assistente Judiciário, subscrevi.

DECISÃO - MANDADO
Processo Digital nº:
Classe - Assunto
Exequente:
Executado:

1047413-77.2019.8.26.0114
Execução de Título Extrajudicial - Condomínio em Edifício
Condomínio Dot Home & Office
Pdg Barão Geraldo Incorporações Spe Ltda

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE FERNANDO STEINBERG
Autos nº 2019/002728.
Vistos.
1-Defiro a penhora do imóvel descrito na matrícula nº 142.371 do 2º Cartório de
Registro de Imóveis de Campinas (fls. 529/530), em nome de PDG Barão Geraldo Incorporações
SPE Ltda.
2-Fica nomeado o executado como depositário, independentemente de outra
formalidade.
3-Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de penhora.
4-Intime(m)-se o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência,
pessoalmente, por carta direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos
autos, ou ainda, se o caso, por edital, acerca da penhora e do prazo de 15 dias para impugnação.
5-Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa do representante(s)
legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas
previstas no art. 799 do Código de Processo Civil. Caberá à parte exequente indicar o endereço e
recolher as respectivas despesas, sob pena de nulidade.
6-Sem prejuízo, proceda-se, desde logo, à averbação da penhora pelo sistema
ARISP, competindo à parte exequente indicar os seguintes dados: (a) valor atualizado da dívida;
(b) nome do(a) advogado(a) do(a) exequente; (c) telefone celular do(a) advogado(a) do(a)
exequente; (d) e-mail do(a) advogado(a) do(a) exequente e (e) número e Estado da inscrição da
OAB do(a) advogado(a) do(a) exequente.
7-Registre-se que a utilização do sistema on line ARISP não exime o interessado
do acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para
ciência das exigências acaso formuladas.
8-A presente decisão, assinada digitalmente, servirá de mandado. Cumpra-se
na forma e sob as penas da lei.
Int.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por JOSE FERNANDO STEINBERG, liberado nos autos em 06/07/2020 às 16:15 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 1047413-77.2019.8.26.0114 e código 879904C.
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Campinas, 06 de julho de 2020.
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que inseri o despacho/decisão/sentença/ato ordinatório/nota de cartório acima
mencionado na relação de publicação n. _________ em ____/____/_____. Eu, JULIANA
ARLINDA MONZILLO COSTA MAHON, Assistente Judiciário.
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE RELAÇÃO

Certifico e dou fé que o ato abaixo, constante da relação nº 0722/2020, foi disponibilizado na página
1362-1369 do Diário da Justiça Eletrônico em 08/07/2020. Considera-se data da publicação, o primeiro dia útil
subseqüente à data acima mencionada.

Advogado
Breno Caetano Pinheiro (OAB 222129/SP)
Fabio Rivelli (OAB 297608/SP)

Teor do ato: "Autos nº 2019/002728. Vistos. 1-Defiro a penhora do imóvel descrito na matrícula nº
142.371 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Campinas (fls. 529/530), em nome de PDG Barão Geraldo
Incorporações SPE Ltda. 2-Fica nomeado o executado como depositário, independentemente de outra
formalidade. 3-Servirá a presente decisão, assinada digitalmente, como termo de penhora. 4-Intime(m)-se o(s)
executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por carta direcionada ao endereço
de citação ou último endereço cadastrado nos autos, ou ainda, se o caso, por edital, acerca da penhora e do
prazo de 15 dias para impugnação. 5-Providencie-se, ainda, a intimação, pessoal ou na pessoa do
representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais
pessoas previstas no art. 799 do Código de Processo Civil. Caberá à parte exequente indicar o endereço e
recolher as respectivas despesas, sob pena de nulidade. 6-Sem prejuízo, proceda-se, desde logo, à
averbação da penhora pelo sistema ARISP, competindo à parte exequente indicar os seguintes dados: (a)
valor atualizado da dívida; (b) nome do(a) advogado(a) do(a) exequente; (c) telefone celular do(a) advogado(a)
do(a) exequente; (d) e-mail do(a) advogado(a) do(a) exequente e (e) número e Estado da inscrição da OAB
do(a) advogado(a) do(a) exequente. 7-Registre-se que a utilização do sistema on line ARISP não exime o
interessado do acompanhamento direto, perante o Registro de Imóveis, do desfecho da qualificação, para
ciência das exigências acaso formuladas. 8-A presente decisão, assinada digitalmente, servirá de mandado.
Cumpra-se na forma e sob as penas da lei. Int. Campinas, 06 de julho de 2020."

Campinas, 8 de julho de 2020.
Vitor Costa De Lima
Escrevente Técnico Judiciário
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