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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SUMARÉ DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

executada ANDREIA CRISTINA FERREIRA (CPF 190.349.238-60): 

  

O Doutor, MM. Juiz de Direito Gilberto Vasconcelos Pereira Neto, da 01ª Vara Cível da Comarca de Sumaré/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 em que é exequente HEDER HIROKI ANDO (CPF 150.336.088-19) e executada ANDREIA CRISTINA 

FERREIRA (CPF 190.349.238-60), Processo nº 0015044-76.2012.8.26.0604 que foi designada a venda do bem descrito 

abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

Da praça – A 1ª praça terá início no dia 26 de setembro de 2017, às 13:00 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 29 de setembro de 2017, às 13:00 hs e se encerrará no dia 19 de outubro de 2017, às 13:00 hs. 

  

Do Condutor da Praça – A praça será realizada 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.  

 

Do Valor Mínimo de Venda do Bem – Na 1ª praça, o valor mínimo para a venda do bem apregoado será o valor da avaliação 

judicial que é de R$ 475.793,63 (quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e três e sessenta e três centavos) 

atualizado pela Tabela Prática do TJSP até julho de 2017. Na 2ª praça, o valor mínimo para a venda corresponderá a 60% 

(sessenta por cento) do valor da avaliação judicial, nos termos do artigo 13 do provimento CSM 1625/2009. 

 

Da Comissão da Gestora Judicial – Os honorários do leiloeiro ficam estabelecidos da seguinte forma: a) em caso de venda 

pelo valor corrigido de 100% da avaliação ou mais, estabeleço 5% de comissão; b) em caso de venda pelo valor entre 99% e 

80% da avaliação, estabeleço o valor de 4% de comissão; c) em caso de venda pelo valor entre 79% e 70% da avaliação, 

estabeleço o valor de 3% de comissão. Em caso de segunda praça, o valor mínimo de venda ficará balizado em 70% do valor 

corrigido da avaliação. No caso de aplicação da regra do art. 843, do NCPC, deverá ficar resguardado o valor de 50% da 

avaliação corrigida do bem imóvel, em favor do cônjuge.  

 

Dos lances – Os lances deverão ser ofertados pela rede Internet, através do Portal www.lut.com.br. 

 

Da responsabilidade do arrematante – Serão de responsabilidade do arrematante todas as providências e despesas relativas 

à transferência dos imóveis, tais como recolhimento do ITBI, foro, laudêmio, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e 
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outras despesas pertinentes, inclusive débitos apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbados no 

Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o devedor 

principal, perante o Órgão competente. 

 

Débitos de IPTU – Eventuais débitos de IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art.130, 

parágrafo único do Código Tributário Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo 

arrematante. 

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br. A alienação obedecerá ao disposto na 

legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP e o caput do artigo 335, do Código Penal. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Imóvel: Lote de terreno sob o nº 50 da quadra L do loteamento denominado Parque Residencial Casarão, situado no 

município e comarca de Sumaré/SP, medindo 10,00 metros de frente para a rua 10; igual medida nos fundos, onde confronta 

com o lote 22; por 27,00 metros da frente aos fundos, de um lado onde confronta com o Lote 49 e 26,83 metros de outro lado, 

onde confronta com o Lote 51, com área de 269,00 metros quadrados. OBS.: De acordo com o Laudo do Perito a área 

edificada possui 151,55 m² e a construção inacabada 25,20 m². As construções existentes e acabadas, são compostas por 4 

dormitórios, banheiro, lavanderia, dispensa, área de iluminação, cozinha, sala, varanda e garagem. Matriculado sob o nº 

18.796 do Cartório de Registro de Imóveis de Sumaré – Inscrição Cadastral nº 1.121.0759.050-0. Valor da Avaliação: R$ 

475.793,63 (quatrocentos e setenta e cinco mil, setecentos e noventa e três e sessenta e três centavos) atualizado pela 

Tabela Prática do TJSP até julho de 2017. Débitos de IPTU: 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 

Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo 

ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da ação: Trata-se de extinção de condomínio, sendo que o 

valor adquirido pela venda será depositado em juízo, ficando disponibilizado 50% para cada parte. OBS: Compete apenas ao 

interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

                                                                  _________________________________ 

Gilberto Vasconcelos Pereira Neto 

Juiz de Direito 
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