
 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

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 ALEXANDRA PATRÍCIA DE AZEVEDO MARTINS (CPF/MF: 339.081.448-50) e HULGO FÁBIO 

LUCENA PESSOA (CPF/MF: 301.491.748-61): 

 

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 Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente, ajuizada por COMÉRCIO DE ROUPAS FEITAS 

NAJU LTDA – ME contra ALEXANDRA PATRÍCIA DE AZEVEDO MARTINS e OUTRO - processo nº 1007543-

38.2014.8.26.0037 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 DOS BENS 

 

Bem imóvel: “01 (um) terreno constituído por parte do lote 157, da quadra “J” do loteamento Cidade Industrial, em 
Araraquara, com frente para a Avenida Raul Tobias Monteiro, entre as Ruas Ceará e Almirante Tamandaré, na quadra 
completada pela Avenida Jorge Haddad, medindo 6,50 metros de frente; igual medida na linha dos fundos, onde divide 
com o lote 158 (prédio 2413 da rua Ceará), por 12,00 metros da frente aos fundos (78,00 ms2), confrontando de um lado 
com o lote 155 (prédio 139 da Avenida de situação) e de outro lado com a parte do lote 157 (prédio 2401 da rua Ceará). 
Localizado a 18,50 metros da esquina da Rua Ceará. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Araraquara 
sob o nº 51.220 e cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 05.042.027”. Observação – 1: sobre o terreno está 
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edificado um prédio do tipo residencial que, conforme declaração do executado, é constituído de 1 sala, 1 quarto, 1 
cozinha e 1 banheiro, com área constituída de aproximadamente, 50 mts2. Observação – 2: o imóvel encontra-se, 
atualmente, alugado. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 217/247 “a 1ª edificação: sendo 
esta conforme matrícula n.º 51.200 e Cadastro 05.042.027: com 6,50 metros de frente e 12 de frente aos fundos 
encerrando a área com 78,00 m² de terreno e com características de ampliação em torno de 62 m² edificados e com 
idade aparente de 40 anos sem aparente manutenção e ou reparos, contendo uma 01 cozinha, 01 banheiro, 01 quarto, 
todos necessitando de muitos reparos, pois foram observadas trincas de estruturas, muitas infiltrações, muito bolor e 
trincas de reboque e uma área frontal de telhas removíveis também necessitando de reparos, ocupando praticamente 
grande parte do terreno. Aonde para tal análise utilizamos o Critério de Heidecke Estado de conservação 4,5 – com 
reparos importantes. Penhora: consta da Av. 5 a penhora exequenda. Avaliação: R$ 81.296,80 (oitenta e um mil 
duzentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), atualizado até agosto de 2016. Bem imóvel: O “lote 07 da quadra 
11 do loteamento Jardim Santa Júlia, nesta Cidade, com a área de 255,00 ms2 e as medidas e confrontações seguintes: 
10,20 metros de frente para a Rua 9,25,00 metros do lado esquerdo onde confronta com o lote 6,25,00 metros do lado 
direito onde confronta com o lote 8 e 10,20 metros nos fundos onde confronta com o lote 23”. Registrado no 1º Cartório 
de Registro de Imóveis de Araraquara sob o nº 60.785 e cadastrado na Prefeitura Municipal sob o nº 08.143.07. 
Observação - 1: sobre o terreno está edificado um prédio, do tipo residencial que conforme declaração do executado é 
constituído de 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha e 3 banheiros, com área construída de aproximadamente 150,00 mts2. 
Observação – 2: o imóvel serve de residência para o executado. Conforme consta do laudo de avaliação de fls. 217/247 
“a 2ª edificação: sendo esta conforme matrícula nº 60.785 e Cadastro 08.143.07 localizada na quadra 11, sendo o lote 07 
com 10,20 metros de frente e 25,00 metros de frente ao fundo encerrando uma área de terreno de 255,00 m², contendo 
uma edificação térrea com área ampliada e com características de reforma entorno de 170 m2. Contendo aparentemente 
02 quartos, necessitando de pinturas e reparos, também contem 01 sala aparentemente sem necessidade de reparos, na 
data da Perícia, observamos 04 banheiros sendo 02 suítes e 01 não finalizada na data da vistoria, todos com frente para 
a piscina sendo esta, também observamos uma cozinha tipo varanda com churrasqueira também voltada para a piscina 
sem aparente interligação interna entre os cômodos e com uma cobertura fechando a parte frontal do imóvel, situação 
esta que pode ser observada nas fotos apresentadas. Penhora: consta da Av. 8 a penhora exequenda. Avaliação: R$ 
254.022,84 (duzentos e cinqüenta e quatro mil e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até agosto de 
2016. Valor total das avaliações: R$ 330.085,35 (trezentos e trinta mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco 
centavos). 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$ 
53.296,71 (cinquenta e três mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), em janeiro de 2.016, 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. 

 

_________________________________ 

Paulo Luis Aparecido Treviso 

Juiz de Direito 


