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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 

dos executados MOACIR AGAPITO FERNANDES JUNIOR (CPF/MF: 047.113.928-90), CLAUDIA CRISTINA MAZER 

AGAPITO FERNANDES (CPF/MF: 112.348.978-57), MAURICIO DOS SANTOS JUNIOR (CPF/MF: 111.814.908-47) e 

dos co-proprietários JOSÉ PEDRO TONIELLO (CPF/MF: 053.134.068-68) e sua cônjuge MARTA REGINA CANTOLINI 

(CPF/MF: 149.564.788-95), ANTÔNIO EDUARDO TONIELO (CPF/MF: 053.128.258-91) e sua cônjuge MARIA NELI 

MUSSA TONIELO (CPF/MF: 159.958.478-64) e WALDEMAR TONIELLO (CPF/MF: 053.128.338-00): 

 

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 JOSÉ GUILHERME JORGE BARBOSA e OUTRA contra MOACIR 

AGAPITO FERNANDES JUNIOR e OUTROS - processo 0004984-26.2016.8.26.0597 que foi designada a venda do bem 

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

 

A 1ª praça terá início no dia 11 de dezembro de 2018, às 12:00 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 14 de dezembro de 2018, às 12:00 hs e se encerrará no dia 29 de janeiro de 2018, às 12:00 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 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.                   

 

RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem imóvel: “5,2631% de um imóvel residencial, constituído por 01 (uma) casa de morada, construída de tijolos e 
coberta de telhas situada nesta Cidade, Município e Comarca de Sertãozinho/SP, com frente para a Rua Carlos Gomes, 
nº 1471, do lado ímpar, geminado, com o seu respectivo terreno foreiro, que mede inclusive o local edificado, 05 (cinco) 
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metros de frente, por 44 (quarenta e quatro) metros medidos de ambos os lados da frente aos fundos, tendo nos fundos 
a mesma medida da frente, confrontando em sua integridade, pela frente com a mencionada Rua Carlos Gomes, do lado 
esquerdo com o prédio nº 1043, do lado direito com o prédio nº 1053, ambos com frente para esta mesma Rua e pelos 
fundos com o prédio nº 1042, com frente para a Rua Aprigio de Araujo, na quadra completada pelas Ruas Expedicionário 
Léllis e Dr. Pio Dufles”. Matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho/SP sob o nº 5950. 
Cadastrado na Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP sob o nº 09.10. Alteração de número: consta da Av. 10 que o 
prédio n° 1045 teve sua numeração alterada, passando a ter o atual nº 1471. Usufruto vitalício: consta do R. 12 
usufruto vitalício em favor de Leda Tereza Sverzut Rosa, CPF/MF: 163.869.668-30. Doação: consta do R. 13 a doação 
de uma parte ideal correspondente a 5,2631% do imóvel gravado com usufruto vitalício do R. 12 a 1) Décio Rosa Filho, 
CPF/MF: 982.337.188-15; 2) André Luis Rosa, CPF/MF: 468.746.666-49 e sua cônjuge Nelma Tereza Mazer Rosa, 
CPF/MF: 094.612.068-44; 3) a) Eduardo Rosa Desidério, CPF/MF: 222.778.068-11 e sua cônjuge Telma Maris da Silva 
Desidério, CPF/MF: 278.288.738-67; b) Alexandre Rosa Desidério, CPF/MF: 311.141.628-33 e sua cônjuge Barbara 
Aparecida Macedo Desidério, CPF/MF: 313.737.238-07. Penhora: consta da Av. 25 a penhora extraída dos autos do 
processo nº 0007333-07.2013.8.26.0597, determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sertãozinho/SP. Consta da Av. 26 
a penhora extraída dos autos 0010633-89.2004.8.26.0597, determinada pelo juízo da Vara das Execuções Fiscais de 
Sertãozinho/SP. Consta da Av. 27 a penhora exequenda. Avaliação: 5,2631% R$ 9.497,47 (nove mil quatrocentos e 
noventa e sete reais e quarenta e sete centavos), atualizados até agosto de 2018. Débitos da ação: R$ 4.550,83 (quatro 
mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos), em junho de 2017, 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 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 


