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02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

FLAVIO JUDAR PLANEJAMENTO ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS S/C LTDA. (CNPJ/MF 054.145.487/0001-20) e 

FLAVIO JOSÉ PELUSO JUDAR (CPF/MF 924.873.008-68): 

  

O MM. Juiz de Direito Frederico Lopes Azevedo, da 02ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/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 Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por BANCO BRADESCO S/A contra FLAVIO JUDAR PLANEJAMENTO 

ASSESSORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS S/C LTDA. E OUTRO - Processo nº 0010702-58.2007.8.26.0099 que foi designada 

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

 

A 1ª praça terá início em 13 de fevereiro de 2017, às 12h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 

subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de fevereiro de 2017, às 12h30min e 

se encerrará em 15 de março de 2017, às 12h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por 

cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda. 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 DOS BENS 

 

BEM: 1 – O lote nº 09, da Quadra “E”, do Loteamento denominado “Bosques da Pedra”, nesta cidade, com a área de 1.050,00m², 

que assim se descreve: “A linha divisória parte da divisa com o Lote nº 10, onde se acha cravado o marco nº 27; daí, segue no rumo 

SE 70º 40’, medindo 30,00m de frente para a Rua nº 08, que lhe serve de acesso através de uma faixa de área verde até o marco nº 

28, à margem da Viela nº 21; daí, deflete ortogonalmente à direita e segue margeando a referida Viela nº 21, no rumo SW 19º19’, 

medindo 35,00m, até a esquina com a Viela nº 20, onde se acha cravado o marco nº 29; daí, deflete novamente à direita e seguindo 
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pelo alinhamento da Viela nº 20, no rumo NW 70º40’, alcança com a distância de 30,00m o marco de nº 30, no canto de divisa com o 

Lote nº 10, já mencionado a princípio; daí, passa a confrontar com o Lote nº 10, e seguindo o rumo NE 19º19’, atinge o ponto de 

partida com a distância de 35,00m. Penhoras: Consta da Av. 5, que o imóvel foi penhorado nos autos do processo nº 0013053-

04.2007.8.26.0099, em trâmite perante o Serviço Anexo das Fazendas de Bragança Paulista – SP. Referido imóvel está matriculado 

sob o nº 15.708, perante o Cartório de Registro de Imóveis de Bragança Paulista – SP.  Ônus: Consta em Av.4 da matrícula do imóvel 

penhora nos autos do processo nº 1828/2007 em que figura como exequente Banco Bradesco S/A e executado Flávio José Peluso 

Judar e Outra,  em Av.5 consta penhora nos autos do processo nº 00130530420078260099 que tem como exequente a Prefeitura 

Municipal de Bragança Paulista e como executado Flávio José Peluso Judar. Valor de Avaliação:  R$ 73.580,11 (sessenta e três mil 

quinhentos e oitenta e onze centavos) atualizados pela Tabela Prática do TJSP até agosto de 2016. 2 - O lote nº 10, da Quadra “E”, 

do Loteamento denominado “Bosques da Pedra”, nesta cidade, que assim se descreve: “A linha divisória parte da divisa com o Lote 

nº 11, onde se acha cravado o marco nº 32; daí, segue no rumo SE 70º40’, medindo 30,00m de frente para a Rua nº 08, que lhe serve 

de acesso através de uma faixa de área verde até o marco nº 31; daí, deflete ortogonalmente à direita e segue no rumo SW 19º19’, 

confrontando com outra faixa de área verde e com o Lote nº 09, respectivamente, alcançando com a distância de 48,00m, o marco nº 

30, à margem da Viela nº 20; deflete à direita e segue pelo alinhamento da referida Viela nº 20, no rumo NW 70º40’, alcançando com 

a distância de 30,00m o marco nº 33, no canto de divisa com o Lote nº 11, já mencionado no início desta descrição; daí, deflete 

novamente à direita e passa a confrontar com o Lote nº 11, seguindo no rumo NE 19º19’, até atingir o ponto de partida, com a distância 

de 48,00m; encerrando a área de 1.440,00m². Referido imóvel está matriculado sob o nº 15.706, perante o Cartório de Registro de 

Imóveis de Bragança Paulista – SP. Ônus: Consta em Av.4 da matrícula do imóvel penhora nos autos do processo nº 1828/2007 em 

que figura como exequente Banco Bradesco S/A e executado Flávio José Peluso Judar e Outra. Valor de Avaliação: R$ 133.145,54 

(cento e trinta e três cento e quarenta e cinco e cinquenta e quatro centavos) atualizados pela Tabela Prática do TJSP até agosto de 

2016. Valor Total das Avaliações: R$ 206.725,65 (duzentos e seis mil setecentos e vinte e cinco e sessenta e cinco centavos), 

atualizados pela Tabela Prática do TJSP até agosto de 2016. 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 

da ação: R$ 10.750,04 (dez mil setecentos e cinquenta reais e quatro centavos) em setembro de 2007, 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. 

 

 

_________________________________ 

Frederico Lopes Azevedo 

Juiz de Direito 
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