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7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

do executado JOSÉ ROBERTO CONTE (CPF/MF: 798.363.048-87), bem como dos coproprietários Francisco 

Antônio Conte (CPF/MF: 603.852.278-68), Maria Inês Carvalho de Almeida Conte e José Roberto Conte (CPF/MF: 

798.636.048-87), Antônio Francisco Conti (CPF/MF: 417.455.408-06), José Luiz Conte (CPF/MF: 227.771.218-34), 

Sueli Aparecida Conti Guagliardi (CPF/MF: 253.019.868-30, Benny Guagliardi (CPF/MF: 041.229.768-04), Pascoal 

Rubens Conte (CPF/MF: 261.949.378-15), Irene Camargo Conti (CPF/MF: 253.157.428-06), Joana Perez Conte 

(CPF/MF: 184.453.018-37), Geckline Zein Conti (CPF/MF: 427.922.827-20), Claudenir Sebastião Conte (CPF/MF: 

028.255.388-68), Maria Elena Conte Brandão, Célio Luiz Brandão (CPF/MF: 027.059.231-87), Vicente Conte Filho 

(CPF/MF: 054.792.228-05), Sônia Regina Storino Conte (CPF/MF: 083.120.988-79), Cleide Ferreira Conte (CPF/MF: 

121.761.468-08), Fávio Sebastião Conte (CPF/MF: 050.289.358-31), José Carlos Conte (CPF/MF: 080.688.458-44), 

Agnes Cristina Feit Conte (CPF/MF: 109.485.888-96) e da cônjuge Antônia Massuchetti Conte (CPF/MF: 

275.461.618-78): 

 

O MM. Juiz de Direito Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, da 7ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto/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 Extrajudicial, ajuizada por ROSANGELA MARIA VILELA 

CAMARGO contra JOSÉ ROBERTO CONTE - processo nº 0009933-50.2002.8.26.0576 (1718/2002) que foi designada 

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

 

A 1ª praça terá início no dia 19 de fevereiro de 2019, às 13:00 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 22 de fevereiro de 2019, às 13:00 hs e se encerrará no dia 25 de março de 2019, às 13:00 hs. O valor mínimo para 

venda em 2ª Praça corresponderá ao valor da avaliação, por se tratar de bem indivisível. 

  

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, 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. 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem Imóvel: “Três prédios de tijolos, e um Barracão de madeiras, a saber: Um prédio assobradado, para comércio e 
moradia, de tijolos, e concreto, coberto com telhas, com um pavimento térreo e outro superior, dotado de instalações 
elétricas e sanitárias, sob n°s. 9-5 e 9-11 da rua 1° de Agosto, fazendo esquina com a Rua Antônio Alves; um prédio 
térreo, velho, de tijolos, coberto com telhas constituído de um salão para comércio, sob n°. 9-21 da rua 1° de Agosto; um 
prédio térreo, velho, de tijolos, coberto com telhas, contendo sete cômodos e instalações elétricas e sanitárias, sob n°. 9-
33 da rua 1° de Agosto; e o barracão de madeira, coberto de telhas no quintal; e o respectivo terreno que lhes é comum. 
Matriculado junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru sob n°. 44.145. Usufruto: Consta da R. 17 que Luiz 
Antônio Conte e sua esposa Antônia Massuchetti Conti, reservaram para si, os direitos de usufruto vitalício, sobre a parte 
ideal (25%) do imóvel doada, de maneira que, com o falecimento de um deles, o cônjuge sobrevivente terá acrescido 
para si a outra metade. Averbações: Consta da Avs. 1 e 2 que o prédio de tijolos foi demolido. Consta da Av. 4 que no 
terreno objeto desta matrícula, foi construído um prédio comercial, de tijolos, com dois pavimentos, totalizando 813,66 
m2. Penhora: Consta da R. 7 de 25% para garantia da ação de execução por título extrajudicial movida pelo Banco 
Sudameris S/A. Consta da R.8 a penhora de 12,5% do imóvel para garantia da ação de execução movida pelo Banco 
Sudameris. Consta da R. 12 a penhora extraída do processo 3186/2001 em trâmite perante a Vara do Anexo das 
Fazendas da Comarca de Bauru. Consta da R. 32 a penhora extraída do processo 283/2000 em trâmite perante a Vara 
de Anexo das Fazendas Públicas de Bauru. Consta da Av. 34 a penhora exequenda. Consta da Av. 37 a penhora de 
6,25% extraída do processo 0008923-68.2001.403.6108. Locação: Consta da R. 28 que o imóvel foi dado em locação 
para fins comerciais. Indisponibilidade: Consta da Av. 35 e Av 36 a indisponibilidade dos bens de José Luiz Conte. 
Avaliação: R$ 1.582.295,50 (hum milhão, quinhentos e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta 
centavos), em dezembro de 2018. OBS: Consta do Laudo de Avaliação que se trata de imóvel comercial assobradado 
em alvenaria de tijolos, com 02 pisos (térreo e superior), sendo que o piso térreo se encontra ocupado e o piso superior 
desocupado e fechado, com área total de 889,82 m2. Débitos da Ação: R$ 101.685,99 em maio de 2017, 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. 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. Compete ao interessado no bem, eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos 
termos do artigo 886, VI não existe processo ou recurso pendente sobre o bem leiloado. 
 
 
 
 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Luiz Fernando Cardoso Dal Poz 

Juiz de Direito 


