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7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

do executado EGBERTO XAVIER DE ALMEIDA FILHO (CPF/MF Nº 156.261.098-89) e seu cônjuge ANDREA 

CRISTIANE DE PAULA SANCHES ALMEIDA (CPF/MF nº 166.068.398-07) e do credor hipotecário CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04): 

 

O MM. Juiz de Direito Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, 7ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/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 Cobrança, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FOREST HILLS 

contra EGBERTO XAVIER DE ALMEIDA FILHO - processo nº 0056748-27.2010.8.26.0576 que foi designada a venda 

do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 17 de outubro de 2016, às 14:30 hs e se encerrará no dia 18 de novembro de 2016, às 14:30 

hs, conforme artigo 843, § 2º do Código de Processo Civil. O valor mínimo para venda do bem será o equivalente ao 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: “Uma casa, nº 03, (em construção), do Condomínio Residencial Forest Hills com entrada pela Rua Aniz 
Buchalla, situado no Jardim Tarraf III, bairro desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, contendo uma área útil 
privativa de 121,01 metros quadrados, área comum de 4,63 metros quadrados e área total construída de 125,64 metros 
quadrados, competindo-lhe uma fração ideal de terreno de 228,4024 metros quadrados, equivalente à 2,00% do terreno 
e nas demais dependências e instalações de uso comum, construída em terreno com frente para via interna de 
circulação, medindo 9,55 metros, pelo lado direito de quem da referida via observa o imóvel mede 17,58 metros 
confrontando-se com a casa nº 02, pelo lado esquerdo mede 17,58 metros confrontando com a casa nº 04 e pelos 
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fundos mede 9,55 metros confrontando com os lotes nºs 13 e 14, encerrando uma área superficial de 145,42 metros 
quadrados. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto.  Consta da Av. 5, a construção 
do empreendimento Residencial Forest Hills, com entrada pela Rua Jamil Barba Cuty, nº 200, esquina com Rua Dr. Aniz 
Buchala. Hipoteca: Consta da Av. 4 a hipoteca em favor de Caixa Econômica Federal (CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-
04). Penhora: Consta da Av. 8 a penhora dos direitos fiduciários pertencentes ao executado sobre o imóvel objeto desta 
matrícula, determinada pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Ribeirão Preto, nos autos da execução civil nº 2651/10. 
Avaliação: R$ 537.298,90 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais e noventa centavos), 
atualizado até agosto de 2016. 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$ 7.993,63, em julho de 2016,  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. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, 

cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de 
débito junto aos diversos Órgãos. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

__________________________________ 

Luiz Fernando Cardoso Dal Poz 

Juiz de Direito 


