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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados/coproprietários ULISSES DE SOUZA PINTO (CPF/MF: 379.882.458-48) e JAQUELINE DE SOUZA 

PINTO (CPF/MF: 425.610.858-05): 

 

O MM. Juiz de Direito Paulo Luis Aparecido Treviso, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/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 Extinção de Condomínio, ajuizada por JULIANA DE SOUZA OLIVEIRA contra ULISSES DE SOUZA 

PINTO e OUTRA, - processo nº 1010799-52.2015.8.26.0037 (1387/2015) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 

de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 25 de outubro de 2.016, às 14:30 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 28 de outubro de 2.016, às 14:30 hs e se encerrará no dia 28 de novembro de 2.016, às 14:30 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: “01 (um) terreno constituído de parte do lote número 26 da quadra nº 2 do loteamento Jardim Del Rey, em 
Araraquara, medindo 15,00 metros de frente para a Avenida Humberto Biagioni, 15,00 metros nos fundos, onde 
confronta com o lote 25, por 12,00 metros da frente aos fundos, de ambos os lados, confrontando do lado direito de 
quem da Avenida olha o imóvel com o lote 01; e do lado esquerdo com o imóvel da matrícula 37.442, encerrando uma 
área de 180,00 m2. Cadastro Municipal: 009.386.029 e registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara 
sob o nº 107.144. Consta do Laudo de Avaliação de fls. 54/84 que “observa-se que a propriedade em questão é uma 
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casa de baixo padrão construtivo, deteriorada e com vários danos em sua estrutura. Conforme pode ser observado pelas 
fotos, trata-se e um imóvel residencial, sendo parcialmente calçado em seu quintal, bem como o imóvel é parcialmente 
lajotado, contendo uma divisão mal distribuída e aparente improvisada para a situação, com 02 quartos, 02 salas, 01 
cozinha e 01 sanitário com azulejo na altura em torno de 1,70 metros, tendo situação esta que pode ser observada pelas 
fotos com vários pontos de bolor e infiltrações, estrutura de madeira comprometida, todas as paredes do imóvel 
necessitam de pintura, cobertura necessitando de reparos, não possui calhas, observa-se que a edificação se encontra 
com necessidades de sérios reparos. Entretanto não foi observado e também não foi demonstrado nada que ofereça 
risco iminente aos moradores, na data da vistoria e em alguns locais a reparação de trincas e termino desta edificação. 
Avaliação: R$ 75.880,34 (setenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), atualizado até agosto 
de 2.016. 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: Consiste em 
ação de extinção de condomínio. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos 
Órgãos. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Paulo Luis Aparecido Treviso 

Juiz de Direito 


