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

 

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

das executadas EVA APARECIDA DO CARMO DA SILVA (CPF/MF nº 157.839.128-83) e ANTONIO DE PÁDUA 

SILVA (CPF/MF nº 981.009.048-04): 

 

O MM. Juiz de Direito Paulo Luis Aparecido Treviso, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/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 Alienação Judicial de Coisa Comum, ajuizada por EDNA MARIA ALVES DA SILVA contra EVA APARECIDA DO 

CARMO DA SILVA  e outro - processo nº 1013984-35.2014.8.26.0037 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 março de 2017, às 15:00 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 31 de março de 2017, às 15:00 hs e se encerrará no dia 27 de abril de 2017, às 15:00 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: “O lote 12 da quadra 03 do Parque Cecap – Araraquara – B.1, com área de 180,72 metros quadrados, que 
assim se descreve: Inicia a 101,20 metros do cruzamento dos alinhamentos da Rua “Z” com a Rua “B”, desse ponto 
segue 8,05 metros em confronto com a Rua “B”, deflete à direita em ângulo de 90º, segue 22,45 metros em confronto 
com o lote nº 13, deflete à direita em ângulo de 90º, segue 8,05 metros em confronto com o lote nº 35, deflete á direita 
em ângulo de 90º, segue 22,45 metros em confronto com o lote nº 11 até atingir o ponto inicial da descrição. Registrado 
no Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara sob o nº 27.797 e cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 
009.254.012. Consta da Av. 5 que a Rua “B”, passou a denominar-se “Dr. Amaury Pinto de Castro Monteiro”. Conforme 
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informações constantes do laudo de avaliação de fls. 236/ “o imóvel objeto dos autos está localizado na Rua Dr. Amaury 
Pinto de Castro Monteiro, nº 109, entre as avenidas Domingos Abrita e Mathias Filpi, sendo a quadra completada pela 
Rua Lazaro A. do Amaral, no Bairro Tancredo Neves, nesta cidade. O terreno de formato regular, constituído pelo lote 12 
da quadra 03, mede, 8,05 metros de frente para a Rua Dr. Amaury Pinto de Castro Monteiro, igual medida na linha dos 
fundos por 22,45 metros da frente aos fundos em ambos os lados, perfazendo uma área de 180,72 m². É servido por 
rede pública de água, esgoto e telefone, rede elétrica com iluminação da via pública e pavimento asfático. Trata-se de 
um prédio residencial com área edificada de 125,00 m². quando da vistoria o imóvel estava desocupado. É constituído 
por 01 abrigo de autos, 01 sala, 01 cozinha, 01 dormitórios, 01 banheiro, 01 dispensa, 01 salão comercial, 01 sanitário e 
01 área de serviço. A cobertura é de telhas cerâmicas tipo “francesas” assentes sobre estrutura de madeira, com 
exceção do abrigo e área de serviço em que a telha é de fibro cimento. As paredes são de alvenaria de tijolos. O forro é 
de lajota cerâmica revestida, com exceção do abrigo e área de serviço em que não há forro. As esquadrias são de 
madeira e ferro. As instalações elétricas e hidráulicas são embutidas. O piso é cerâmico apenas no banheiro. cozinha, 
salão e sanitário, caco de granito na despensa e cimentado nos demais cômodos. A cozinha tem pia de granito. O 
banheiro tem azulejo até o teto, bacia sanitária, lavatório. O sanitário tem azulejo até a altura de 2,00 metros, bacia, 
sanitária e lavatório. A área de sérvio tem tanque de granilite. O estado de conservação do imóvel é ruim, necessitando 
de reparos. Avaliação: R$ 108.774,99, atualizado até fevereiro de 2017 pelo índice do TJSP. 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: Consiste em Ação de Alienação Judicial 
OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Conforme artigo 886, VI, 
informa-se que não existem recursos pendentes sobre o bem leiloado.  

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Paulo Luis Aparecido Treviso 

Juiz de Direito 


