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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 do executado L. C. S. (CPF/MF: 033.901.168-85) e os co-proprietários J. R. S. 

(CPF/MF: 000.825.878-33) e sua cônjuge M. D. (CPF/MF: 159.959.288-64), V. N. S. (CPF/MF: 

929.938.698-68) e J. M. S. P. (CPF/MF: 063.157.918-40) e sua cônjuge W. P. (CPF/MF: 026.430.288-

56), M. B. S. DE C. (CPF/MF: 175.344.448-96) e seu cônjuge S. L. P. DE C. (CPF/MF: 039.113.808-

10) e a cônjuge do executado S. B. S. (CPF/MF: 092.023.108-07), E. B. M. (CPF/MF: 098.792.708-60) 

e seu cônjuge R. M. (CPF/MF: 980.106.118-91): 

 

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 do Cumprimento de Sentença, ajuizado por S. B. S. contra L. C. S. 

- processo 0012690-75.2007.8.26.0597 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 28 de agosto de 2019, às 13:30 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 02 de setembro de 2019, às 13:30 hs e se encerrará no dia 30 de 

setembro de 2019, às 13:30 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 LUT - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda, inscrita 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 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 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.                   

 

 

 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

Bens imóveis: Fração ideal de ¼ (um quarto) pertencente ao executado Luiz Carlos Sanchez: 1) “01 
(um) terreno urbano, foreiro, situado nesta Cidade, Município e Comarca de Sertãozinho/SP, com 
frente para a Rua Jordão Borghetti, esquina da Rua Epitácio Pessoa, com a área de 264,60 metros 
quadrados, medindo 12,40 de frente; 21,00 metros de ambos os lados da frente aos fundos, tendo nos 
fundos 12,80, confrontando em sua integridade, pela frente com a referida Rua Jordão Borghetti; do 
lado esquerdo de quem da Rua olha o imóvel, com a Rua Epitácio Pessoa com a qual faz esquina e do 
lado direito e fundos confronta com propriedades de José Roberto Sanchez e Outros”. Matriculado no 
Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP sob o nº 12.946. Usufruto vitalício: consta da Av. 
1 que o imóvel objeto desta matrícula está gravado com usufruto vitalício em favor de José Sanches 
Filho e de Rosalina Morasqui Sanchez. Consolidação/domínio: consta da Av. 2 que o imóvel objeto 
desta matrícula foi consolidado a propriedade pleno do imóvel em favor da Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho/SP. Penhora: consta da Av. 9 a penhora exequenda. Consta da Av. 10 a penhora extraída 
dos autos do processo nº 0005834-22.2012.8.26.0597, determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível de 
Sertãozinho/SP. Avaliações: o imóvel da Rua Epitácio Pessoa, nº 639, está construído sobre a 
matrícula nº 12.946 avaliado em R$ 123.965,40 (cento e vinte e três mil novecentos e sessenta e cinco 
reais e quarenta centavos), atualizados até junho de 2019 e o imóvel da Rua Jordão Borghetti, nº 794, 
está construído sobre a matrícula nº 12.946 avaliado em R$ 160.121,97 (cento e sessenta mil cento e 
vinte e um reais e noventa e sete centavos), atualizados até junho de 2019, totalizando R$ 284.087,37 
(duzentos e oitenta e quatro mil oitenta e sete reais e trinta e sete centavos). 2) “01 (um) terreno 
urbano, foreiro, situado nesta Cidade, Município e Comarca de Sertãozinho/SP, na Rua Jordão 
Borghetti, com a área de 271,09 metros quadrados, de forma irregular, circunscrito dentro do seguinte 
perímetro e confrontações: partindo do alinhamento da referida Rua Jordão Borghetti, do lado direito de 
quem da Rua olha o imóvel, em linha reta em direção aos fundos, até onde medir 19,60; daí, vira à 
direita, em linha reta, até onde medir 2 metros e 60 centímetros; daí vira à esquerda em linha reta, até 
onde medir 2 metros e 90 centímetros; daí, vira à esquerda em linha reta, até onde medir 2 metros e 60 
centímetros; daí, vira à esquerda, em linha reta, até onde medir 0,80 centímetros; daí vira à direita, em 
linha reta até onde medir 8 (oito) metros e 80 (oitenta) centímetros; daí, vira à direita, em linha reta, até 
onde medir 0,80 (oitenta) centímetros; daí, vira à esquerda, em linha reta, até onde medir 2 (dois) 
metros e 5 (cinco) centímetros; daí vira à esquerda, em linha reta, até onde medir 22 (vinte e dois) 
metros e 50 (cinquenta) centímetros, alcançando o alinhamento da referida Rua Jordão Borghetti, 
confrontando até aí, com propriedades de José Roberto Sanches e Outros; daí, finalmente, vira à 
esquerda, pela alinhamento da referida Rua Jordão Borghetti, até o ponto de partida, medindo 12 
(doze) metros e 40 (quarenta) centímetros, localizado a partir de 12,40 metros do ângulo formado pelas 
Ruas Jordão Borghetti e Epitácio Pessoa, da quadra formada por essas Ruas e Ruas Manoel Sicchieri 
e Dr. Olidair Ambrósio”. Matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP sob o 
nº 12.947. Usufruto vitalício: consta da Av. 1 que o imóvel objeto desta matrícula está gravado com 
usufruto vitalício em favor de José Sanches Filho e de Rosalina Morasqui Sanchez. Penhora: consta 
da Av. 9 a penhora exequenda. Consolidação/domínio: consta da Av. 2 consolidação/domínio em 
favor da Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP. Avaliações: o imóvel da Rua Jordão Borghetti, nº 
788, está construído sobre a matrícula nº 12.947 avaliado em R$ 191.113,31 (cento e noventa e um mil 
cento e treze reais e trinta e um centavos), atualizados até junho de 2019 e o imóvel da Rua Jordão 
Borghetti, nº 782, está construído sobre a matrícula nº 12.947 avaliado em R$ 160.121,97 (cento e 
sessenta mil cento e vinte e um reais e noventa e sete centavos), atualizados até junho de 2019, 
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totalizando R$ 351.235,28 (trezentos e cinquenta e um mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito 
centavos). 3) “01 (um) terreno, situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho/SP, com frente para a 
Rua Epitácio Pessoa, com a área de 635,41 (seiscentos e trinta e cinco metros e quarenta e um) 
decímetros quadrados, de forma irregular, circunscrito dentro do seguinte perímetro e confrontações: 
partindo do alinhamento da referida Rua Epitácio Pessoa, do lado direito de quem da Rua olha para o 
imóvel, em direção fundos, até onde medir 12,80 centímetros; daí, vira à esquerda em linha reta até 
onde medir 1,50 centímetros; daí, vira à direita em linha reta até onde medir 2,05 centímetros; daí, vira 
à direita em linha reta até onde medir 0,80 centímetros; daí, vira à esquerda em linha reta até onde 
medir 8,80 centímetros; daí, vira à esquerda em linha reta, até onde medir 0,80 centímetros; daí, vira à 
direita em linha reta, até onde medir 2,60 centímetros; daí, vira à direita em linha reta, até onde medir 
2,90 centímetros; daí, vira à esquerda em linha reta, até onde medir 12,80 centímetros, confrontando 
até aí com propriedades de José Roberto Sanches e Outros; daí, vira à esquerda em linha reta, até 
onde medir 23,40 centímetros, confrontando com propriedades de Primo Guidi; daí, vira à esquerda em 
linha reta, até onde medir 12,10 centímetros, confrontando com propriedades de Luiz Tromba; daí, vira 
à esquerda em linha reta, até onde medir 8,50 centímetros, confrontando com propriedades de Pedro 
Muraschi e Outro; daí, vira à direita em linha reta, até onde medir 27,00 metros alcançando o 
alinhamento da referida Rua Epitácio Pessoa, confrontando com propriedades de Pedro Muraschi e 
Outro; daí, finalmente à esquerda pelo alinhamento da referida Rua, medindo 13,50 centímetros, cuja  
medida de frente inicia-se a partir de 21,00 metros de distância do ângulo formado pelas Ruas Epitácio 
Pessoa e Jordão Borghetti, da quadra completada pelas Ruas Manoel Sicchieri e Dr. Olidair Ambrósio”. 
Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP sob o nº 46.023. Cadastrado na 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP sob o nº 01.0202.2.0629.000. Usufruto vitalício: consta da Av. 
1 que o imóvel objeto desta matrícula está gravado com usufruto vitalício em favor de José Sanches 
Filho e de Rosalina Morasqui Sanchez. Penhora: consta da Av. 4 a penhora exequenda. Avaliação: o 
imóvel da Rua Epitácio Pessoa, nº 629, está construído sobre a matrícula nº 46.023 avaliado em R$ 

619.827,00 (seiscentos e dezenove mil oitocentos e vinte e sete reais), atualizados até junho de 2019. 
4) “01 (um) prédio residencial construído de tijolos e coberto de telhas, com todas as suas benfeitorias, 
dependências e instalações existentes, situado nesta Cidade e Comarca de Sertãozinho/SP, com 
frente para a Rua Expedicionário Solano, nº 2200, com seu respectivo terreno, medindo inclusive o 
local edificado, 7,00 (sete) metros de frente e igual medida nos fundos, por 14,50 (quatorze metros e 
cinquenta) centímetros da frente ao fundos, confrontando, em sua integridade, pela frente com a 
referida Rua Expedicionário Solano; de um lado com José Ursino; de outro lado com João Bueno; e, 
pelos fundos com José Afonso Penha”. Matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 
Sertãozinho/SP sob o nº 48.388. Cadastrado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP sob o nº 
01.0819.2.2200.000. Penhora: consta da Av. 7 a penhora exequenda. Avaliação:  o imóvel da Rua 
Expedicionário Solano, nº 2200, está construído sobre a matrícula nº 48.388 avaliado em R$ 61.982,70 
(sessenta e um mil novecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), atualizados até junho de 
2019191. Valor total das avaliações: R$ 1.317.132,35 (hum milhão trezentos e dezessete mil cento e 
trinta e dois reais e trinta e cinco centavos), atualizados até junho de 2019. Débitos da ação: R$ 
245.145.47 (duzentos e quarenta e cinco mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e sete 
centavos), em julho de 2015, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo 
qual responderão o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela 
diferença o executado nesta ação. Conforme previsão no artigo 886, VI, do Código de Processo Civil, 
informa-se que não existem recursos pendentes de julgamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo. 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. OBS: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem 
garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para 
as alienações judiciais eletrônicas. Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais 
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relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. Compete ao 
interessado no bem, eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

____________________________________ 

Nemércio Rodrigues Marques 

Juiz de Direito 

 


