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03ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE SOROCABA – SP 

 

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

executado JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS FILHO (CPF/MF: 074.298.458-35). 

 

O MM. Juiz de Direito Marcos José Corrêa, da 03ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Sorocaba/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 Execução de Título Judicial, ajuizada por REGINA CELIA BARBOSA FONSECA (CPF/MF: 

126.947.588-60), em face de JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS FILHO (CPF/MF: 074.298.458-35) - Processo nº. 0036350-

78.2010.8.26.0602, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DAS PRAÇAS 

A 1ª praça terá início no dia 10 de dezembro de 2018, às 13h00min. Não havendo lance igual ou superior à importância 

da avaliação nos 3 (três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 13 de dezembro de 2018, às 13h00min e se encerrará no dia 30 de janeiro de 2019, às 13h00min. O valor mínimo para 

venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor correspondente à metade ideal. 

 

DO CONDUTOS DAS PRAÇAS 

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/ 

 

DO PAGAMENTO 

O pagamento tanto do valor da arrematação, quanto da comissão deverá ser efetuado em 24 horas após o encerramento 

do leilão. 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/
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: O prédio sob o nº. 170 da Rua Maria Júlia Mascarenhas, construído em terreno designado por lote nº. 03, da quadra 

“I”, do Jardim Nogueira, com a área  de 270,00m², tendo as seguintes medidas e confrontações: inicia-se a descrição na 

divisa com o lote 01, daí segue em reta no sentido horário numa extensão de 11,00 metros, AZ.95º04’44”, confrontando 

com a Rua Maria Julia Mascarenhas, deflete a direita e segue em reta na extensão de 25,00m, AZ.183º58’49”, confrontando 

com o lote 05, de propriedade de Joaquim Olimpio Murça, deflete a direita e segue em reta na extensão de 11,00m, 

AZ.274º43’42”, confrontando com o lote 04 de propriedade de Elizeu Rodrigues de Almeida, deflete a direita e segue em 

reta na extensão de 25,00m, AZ.3º58’37”, confrontando com o lote 01 de propriedade de Maria Neuza da Silva e Valter 

Gaspar, todos os lotes confrontantes são da mesma quadra, alcançando o incício desta descrição e fechando o perímetro 

do terreno. De acordo com o Laudo de Avaliação o terreno possui área total de 275,00m² e área construída de 158,61m², 

correspondente a uma casa. Matricula: 168.096 do 1º CRI de Sorocaba/SP. Contribuinte: 35.64.25.0074.01.000. 

Matricula Atualizada: consta na R.1 que foi declarado o domínio do imóvel da matrícula em questão a José Antônio dos 

Santos Filho e sua mulher Regina Célia Fonseca Santos, extraído dos autos da Ação de Usucapião processo nº. 0026549-

90.2000.8.26.0602, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP; consta na Av.2 penhora do imóvel objeto 

da matrícula em questão, extraída dos autos da Execução processo nº. 0036350-78.2010, em trâmite na 3ª Vara de Família 

e Sucessões da Comarca de Sorocaba/SP (PENHORA EXEQUENDA). Débitos de IPTU: em consulta realizada ao site 

da Prefeitura do Município de Sorocaba/SP, não foi possível verificar se existem débitos de IPTU em aberto ou inscritos 

na dívida ativa. Débitos da ação: R$ 43.028,03 (quarenta e três mil, vinte e oito reais e três centavos), em novembro de 

2017, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. 

Valor da Avaliação: R$ 251.205,63 (duzentos e cinquenta e um  mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos), 

atualizados até outubro de 2018. 

 

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.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 
Marcos José Corrêa  

Juiz de Direito 


