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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 JULIO CÉSAR DOS SANTOS (CPF/MF nº 144.549.998-30), WILSON DOS SANTOS (CPF/MF nº 

747.767.628-20) e IRACI INACIA DOS SANTOS (CPF/MF nº 108.972.268-01): 

 

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 da Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueres e acessórios da locação, ajuizada 

por LUIZ ANTÔNIO FERREIRA contra JULIO CÉSAR DOS SANTOS  e outros - processo nº 0024853-24.2006.8.26.0597  

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 outubro de 2016, às 14:00 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 17 de outubro de 2016, às 14:00 hs e se encerrará no dia 14 de novembro de 2016, às 14:00 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 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito 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 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.                   

 

RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem imóvel: “O prédio nº 226 da Rua Antônio Pedro Palmieri, com seu terreno composto pelo lote nº 55 da Quadra F, 
com área total construída de 33,34 metros quadrados, medindo 8,00 metros de frente, igual medida nos fundos, por 
18,50 metros da frente aos fundos, em ambos os lados, encerrando a área total de 148,00 metros quadrados, 
confrontando pela frente com a referida rua: do lado direito de quem da rua olha o imóvel, com o lote nº 54, do lado 
esquerdo com o lote nº 56 e pelos fundos com o lote nº 02, todos da mesma quadra. Registrado no Cartório de Registro 
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de Imóveis de Sertãozinho sob o nº 25.691. Penhora: consta da Av. 7 a penhora exeqüenda. Conforme informações 
constantes do laudo de avaliação de fls. 131/’44 “construção: uma residência unifamiliar térrea, construída no 
alinhamento frontal e no fundo do terreno, com corredores laterais, com área construída de 133,50 metros quadrados. 
Paredes e lajes: construída em alvenaria de tijolos cerâmicos, laje, forro, paredes e lajes chapiscadas e rebocadas. Nos 
banhos, lavabo, cozinha e área de serviço foram assentados revestimentos cerâmico até o teto. Cobertura: construída 
em estrutura de madeira e telha de barro com duas águas, beirais de laje. (...) pisos: piso interno: sala de estar, sala de 
jantar, circulação, dormitórios, banhos, cozinha, área de serviço, despejo, e garagem foram assentados piso cerâmico. 
Externo: corredores laterais foram assentados piso cerâmico. No passeio, foram assentados lajota cerâmica. Esquadrias: 
portas: entrada principal, sala de estar, sala de jantar, circulação, dormitórios, banhos e despejo, batentes, guarnições e 
portas são de madeira. portas: cozinha, área de serviço, corredor lateral e garagem, são de ferro. Caixilhos: tipo 
basculante, vitrôs e venezianas de correr, são de ferro. Portões: garagem portão basculante, social de abrir, são de ferro. 
Pintura: área interna: paredes e tetos sala de estar, sala de jantar, circulação, dormitórios e despejo pintura látex. Tetos 
cozinha e banhos pintura látex. Paredes garagem e varanda pintura látex. Esquadrias de ferro, esmalte sintético. Portas 
de madeira, verniz. Área externa: paredes residência pintura látex. Portões de ferro, esmalte sintético. Avaliação: R$ 
174.856,03 (cento e sententa e quatro mil oitocentos e cinqüenta e reais e três centavos) em abril de 2016. 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. Débitos da ação: R$ 12.644,02, em fevereiro de 2014, 
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. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Nemércio Rodrigues Marques 

Juiz de Direito 


