
 

 

 

2ª VARA CÍVEL DO FORO DE BRAGANÇA PAULISTA - SP 

 

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

dos executados REINALDO ROGÉRIO RODRIGUES (CPF/MF: 030.376.758-88) e SILVANA REGINA RODRIGUES 

(CPF/MF: 068.594.598-75) bem como dos interessados, VILMA DA SILVA (CPF/MF: 065.889.528-13), CARLOS 

ALBERTO FORTINI (CPF/MF: 102.288-788/29), JOAQUIM DOS SANTOS GOMES (CPF/MF: 285.130.348-19), 

FABRICIA ALVES MARTINS DOS SANTOS (CPF/MF: 328.542.438-97), JOSÉ CARLOS  BARBOSA (CPF/MF: 

066.268.058-89), JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF/MF: 068.835.188-35), ATAIDE SEVERINO (CPF/MF: 

038.568.358-81), ELOENIA DOS SANTOS SEVERINO (CPF/MF: 872.430.328-34) e da PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE BRAGANÇA PAULISTA –SP.  

 

O MM. Juiz de Direito Frederico Lopes Azevedo, da 2ª Vara Cível do Foro 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 Indenização Por Danos Morais e Materiais, ajuizada por DONIZETE MANIOTO (CPF/MF: 028.056-

518-63) e CÍCERA ALVES MOURA (CPF/MF: 180.713.958-11) contra REINALDO ROGÉRIO RODRIGUES e outra - 

Processo nº 0009581-24.2009.8.26.0099 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 06 de maio de 2019, às 13:30 horas. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 

dias úteis subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 09 de maio de 2019, 

às 13:30 horas e se encerrará em 31 de maio de 2019, às 13:30 horas. 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 - Gestão e Intermediação de Ativos 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 http://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.                 

http://www.lut.com.br/


 

 

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um imóvel com uma construção comercial e residencial sob o nº 1.275, localizado a Rua 38, atualmente Rua Ligia 

Ap. Suppioni de Almeida, nº 1275, Residencial Hípica Jaguari, lote sob o nº 11 da quadra 37. De acordo com matrícula nº 

25.868 do C.R.I. de Bragança Paulista o lote mede 24,00 metros de frente para a Rua nº 38; 13,00 metros de frente para 

a Rua nº 35; 16,00 metros em curva, na confluência das Ruas nºs 38 e 35; 30,00 metros do lado que confronta com o Lote 

nº 10; 23,00 metros do lado que confronta com o lote nº 12, num total de 706,00m², sendo todos os lotes confrontantes, da 

mesma quadra nº 37. Matrícula atualizada: Consta na Av. 18 a penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 366.892,97 

(trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e sete centavos) atualizados pela Tabela 

Prática do TJSP até março de 2019. Depositário: Reinaldo Rogério Rodrigues (CPF/MF: 030.376.758-88). 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$ 106.742,27 (cento e seis mil, setecentos 

e quarenta e dois reais e vinte e sete centavos) em agosto de 2009, 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. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos 

Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi.  

 

_________________________________ 

Frederico Lopes Azevedo  

Juiz de Direito 

 


