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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERTÃOZINHO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados PRISCILA ROBERTA DE FREITAS (CPF/MF: 355.090.858-00), JOÃO DE FREITAS (CPF/MF: 

550.044.238-49) e MARIA APARECIDA ANGELOTTI FREITAS (CPF/MF: 077.887.688-80): 

 

O MM. Juiz de Direito Nemércio Rodrigues Marques, da 3ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/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 Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Alugueres e Acessórios da Locação, ajuizada por 

ROSA MARIA MARTINS PIZAURO contra PRISCILA ROBERTA DE FREITAS e OUTROS - processo nº 0004075-

91.2010.8.26.0597 (632/2010) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 26 de setembro de 2016, às 14:30 hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 28 de setembro de 2016, às 14:30 hs e se encerrará no dia 27 de outubro de 2016, às 14:30 hs. O valor mínimo para 

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

  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  e será conduzida pela Gestora 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 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.                   

 

RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem imóvel: “01 prédio urbano, residencial, construído de tijolos e coberto de telhas, situado nesta cidade, município e 
Comarca de Sertãozinho, com frente para a Rua Dr. Pio Dufles, nº 1656, com o seu respectivo terreno foreiro, com a 
área de 300,00 metros quadrados, medindo inclusive o local edificado, 10 (dez) metros de frente, igual medida nos 
fundos, por 30 (trinta) metros medidos de ambos os lados da frente aos fundos, imóvel registrado sob matrícula nº 
11.264 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sertãozinho/SP e cadastrado na Prefeitura sob o nº 
01.10.15.2.1656.000.8.3”. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 123/161 “o imóvel avaliando 
se situa à Rua Pio Dufles, nº 1656/1652, Centro, Município de Sertãozinho, na quadra completada pela Rua Humberto 
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Ortolan, Frederico Ozanan e Fioravante Scchieri, onde predominam casa de padrão médio, assim como 
estabelecimentos comerciais. Trata-se de um terreno urbano de formato regular, com frente para a Rua Pio Dufles, 
medindo: frente: 10,00 metros, lado esquerdo: 30,00 metros, lado direito: 30,00 metros, fundo, 10,00 metros, área: 
300,00 metros quadrados. Sobre o terreno acima descrito foi edificada uma residência em alvenaria, pintura látex, forro 
de laje e cobertura de telhas de fibrocimento, assim descrita: garagem: piso cimentado desempenado, circulação externa 
do lado direito: piso cimentado desempenado, portão de perfil metálico e muro de fechamento de alvenaria; salão 
comercial: piso cerâmico e porta de enrolar metálica; salão (gráfica): piso cimentado desempenado e tanque de granilite; 
banheiro: piso cerâmico, azulejo até o teto, vaso, lavatório com coluna, vitrô de perfil metálico e porta de madeira; sala: 
piso cerâmico e porta e vitrô de perfil metálico; varanda: piso cimentado desempenado; quintal: piso cimentado 
desempenado e muro de fechamento de alvenaria; área de serviços: piso cimentado desempenado, azulejos até o teto e 
tanque sintético; banheiro de empregada: piso cerâmico, barra de azulejos, vaso, lavatório de Mamoré sobre armário de 
madeira, vitrô de perfil metálico e porta de madeira; despensa: piso cimentado desempenado, prateleiras de concreto, 
vitrô de perfil metálico, porta de madeira; cozinha: piso cerâmico, azulejos até o teto, pia de granito sobre armário de 
madeira e balcão com tampo de granito e revestido de azulejos; copa: piso cerâmico, porta e vitrô de perfil metálico; sala 
de TV: piso cerâmico, porta e vitrô de perfil metálico; lavabo: piso cerâmico, vaso e vitrô de perfil metálico; hall de 
entrada: piso cerâmico e porta de madeira; escada de acesso ao pavimento superior: piso cerâmico, corrimão e vitrô de 
perfil metálico; hall dos dormitórios: piso cerâmico; suíte máster: piso cerâmico, porra de madeira, janela e porta/janela 
de perfil metálico; banheiro da suíte: piso cimentado, vitrô de perfil metálico e sem acabamentos e acessórios; closet: 
piso cerâmico; dormitórios (02): piso cerâmico, porta de madeira, janela e porta/janela de perfil metálico; closet dos 
dormitórios: piso cerâmico; banheiro: piso cerâmico, azulejos até o teto, vaso, lavatório de granito sobre armário de 
madeira, vitrô de perfil metálico e porta de madeira. O imóvel acima descrito está parcialmente inacabado e em mal 
estado de conservação, possuindo uma área construída 320,50 metros quadrados. Avaliação: R$ 328.478,75 (trezentos 
e vinte e oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), atualizado até julho de 2016. Penhora: 
consta da Av. 4/11.264 a penhora exequenda. Débitos Tributários: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no 
respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário 
Nacional. Débitos da ação: R$ 4.705,46 (quatro mil setecentos e cinco reais e quarenta e seis centavos) em julho de 
2010, 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: Compete ao 
interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Nemércio Rodrigues Marques 

Juiz de Direito 


