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01ª VARA DA COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

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

executada LUCIANA NUNES DOMINGOS (CPF/MF: 278.148.708-28): 

  

A MM. Juíza de Direito Roseli José Fernandes Coutinho, da 01ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/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 nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, tendo como Requerente FAZENDA MUNICIPAL DE 

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL (CNPJ/MF: 45.739.083/0001–73) e Requerida LUCIANA NUNES DOMINGOS, processo 

nº 0006683-18.2011.8.26.0180 sendo designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 13 de agosto de 2018, às 13h. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 

subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 16 de agosto de 2018, às 13h 

e se encerrará em 14 de setembro de 2018, às 13h. 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. 

 

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 

por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 

valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 
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A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: “IMÓVEL SITO À RUA AMADEU PINTO, 25, CONJUNTO HABITACIONAL HÉLIO VERGUEIRO LEITE, LOTE 9, 

QUADRA Q, TESTADA RUA AMADEU PINTO: 27,83 M, TESTADA RUA CLAUDIO SILVA: 27,34 M, ÁREA TOTAL DO 

TERRENO: 306,87 M² E ÁREA CONSTRUÍDA: 43,18 M². A CASA NÃO POSSUI LAJE, NEM FORRO, POSSUI PISO 

FRIO E SE ENCONTRA EM RAZOÁVEL ESTADO DE CONSERVAÇÃO.” Inscrição Cadastral: 12938. Valor da Avaliação: 

R$ 143.094,00 (Cento e quarenta e três mil e noventa e quatro reais), atualizado pela tabela Prática do TJSP em 

junho/2018. 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$ 1.772,01 

(Um mil, setecentos e setenta e dois reais e um centavo) em maio de 2016, 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. 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. 

 

 

_________________________________ 

Roseli José Fernandes Coutinho  

Juíza de Direito 

mailto:contato@lut.com.br
http://www.lut.com.br/

