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4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FRANCA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

executados/coproprietários ÉDINA DONIZETE CARNEIRO DE OLIVEIRA (CPF/MF nº 261.131.92-65) e ÉZIO CARNEIRO DE 

OLIVEIRA (CPF/MF nº 040.740.498-40): 

  

O MM. Juíza de Direito Julieta Maria Passeri de Souza, da 4ª Vara Cível da Comarca de Franca/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 Alienação Judicial de Coisa Comum, Com Extinção de Condomínio, ajuizada por TALITA GOMIEIRO DE OLIVEIRA contra 

ÉDINA DONIZETE CARNEIRO DE OLIVEIRA  e outro - Processo nº 0004832-90.2011.8.26.0196 (327/11), que foi designada a 

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

 

A 1ª praça terá início no dia 27 de março de 2017, 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 30 de março de 2017, 

às 13:00 hs e se encerrará no dia 26 de abril de 2017, às 13:00 hs. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% 

(sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  

 

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 DE BEM 

 
BEM: “Uma casa de moradia situada nesta cidade, comarca e 2ª Circunscrição Imobiliária de Franca, no conjunto Habitacional 

Parque Vicente Leporace B-1, à Rua Cinco nº 231, com a área construída de 50,82 metros quadrados e seu respectivo terreno, 

composto do lote 03 da quadra 06, com a seguinte descrição: quem da rua olha para o lote tem à direita o lote 02 com 24,00 metros 

da frente aos fundos; à esquerda o lote 04 com 24,00 metros da frente aos fundos; de testada 10,38 metros para a Rua Cinco; e de 

fundo 10,40 metros confrontando com a área remanescente Cecap com uma área de 249,36 metros quadrados. Registrado no 2º 

Cartório de Registro de Imóveis de Franca sob o n°. 18.225 e cadastrado na Prefeitura sob o nº 1.21.01.009.03.00. Consta da Av. 5 

que a Rua Cinco para o qual o imóvel desta matrícula faz frente, denomina-se atualmente Rua Jacinto Nery. Constante da avaliação 
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de fls. 123/135 “no terreno acima descrito possui uma casa de moradia, originalmente edificada com 50,82 metros quadrados, 

contendo dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, posteriormente a mesma foi reformada e ampliada em aproximadamente 60,00 

metros quadrados, com construção de muro frontal com portão de correr, cobertura do corredor lateral com assentamento de piso 

cerâmico, cobertura com telhas de cimento amianto, sem forro, lavanderia com piso cerâmico, cobertura com telhas de cimento 

amianto sem forro, sala com piso cerâmico, forro de PVC e porta de vidro temperado, dois dormitórios com piso cerâmico, sem forro 

e quintal cimentado, estando em regular estado de conservação”. Valor da Avaliação: R$ 131.027,44 (cento e trinta e um mil vinte 

e sete reais e quarenta e quatro centavos), atualizado até fevereiro/2017. Débitos de IPTU: 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 Condomínio. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito 

junto aos diversos Órgãos. Conforme previsão no artigo 886, VI, do Código de Processo Civil, informa-se que não existem recursos 

pendentes de julgamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Julieta Maria Passeri de Souza 

Juíza de Direito 

 


