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10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS 

 

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

executado JOSÉ LUCIANO LOURENÇO (CPF/MF: 016.941.318-74): 

  

O MM. Juiz de Direito Maurício Simões de Almeida Botelho Silva, da 10ª Vara Cível da Comarca de Campinas/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 Cobrança, ajuizada por CONJUNTO RESIDENCIAL JULIO DE MESQUITA FILHO CONDOMINIO 

NETUNO (CNPJ/MF: 61.707.808/0001-06) contra JOSÉ LUCIANO LOURENÇO (CPF/MF: 016.941.318-74) - Processo nº 

0073263-39.2008.8.26.0114 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 23 de janeiro de 2017, às 13h00min. 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 26 de janeiro de 2017, às 13h00min e 

se encerrará em 15 de fevereiro de 2017, às 13h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por 

cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial 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 interessado em arrematar o bem, poderá fazê-lo parceladamente, desde que cumpridas todas as exigências previstas no Art. 895, 

do Novo Código de Processo Civil. Ademais, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de 

pagamento parcelado. 

 

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 DOS BENS 

 

IMÓVEL: Apartamento nº1 do andar térreo, Bloco N, Condomínio Netuno, do Conjunto Julio de Mesquita Filho, à rua Celso 

Nicodemo, 195, constituído de sala, dois dormitórios, banheiro, cozinha e área de serviço, com área real de 55,18m², área 

privativa de 50,62m², área comum de 4,56m² e área ideal 101,24m², ou 1,39% do terreno que assim se descreve: Área 
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total de 7.289,00m², com 187,60m confrontando com a Rua Celso Nicodemo, defletindo a esquerda 42m confrontando 

com a rua 6, defletindo depois a esquerda 162m, confrontando com a Rua Ceará e defletindo finalmente a esquerda 42m 

confrontando com a Rua Alagoas, encontrando finalmente o ponto inicial da descrição. Valor da Avaliação: R$ 202.713,89 

(duzentos e dois mil setecentos e treze reais e oitenta e nove centavos), atualizado até outubro de 2016. Débitos da ação: R$ 

34.572,18 (trinta e quatro mil quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), em junho 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. 

 

 

_________________________________ 

Maurício Simões de Almeida Botelho Silva  

Juíz de Direito 

 


