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01ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE NOSSA SENHORA DO Ó DA COMARCA DE SÃO PAULO-SP 

 

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

dos executados EDNA APARECIDA DOS SANTOS VOLTAN (CPF/MF 086.293.798-12) e MARCELO VOLTAN 

(CPF/MF 088.826.218-39) bem como do credor hipotecário ANTONIO FERREIRA (CPF/MF 007.370.218-88): 

  

A MM. Juiza de Direito Flavia Bezerra Tone Xavier, da 01ª Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó da 

Comarca de São Paulo/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 Execução de Título Extrajudicial ajuizada por JULIO 

BUCALLON contra EDNA APARECIDA DOS SANTOS VOLTAN e outro - Processo nº 0701682-69.2012.8.26.0020 

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

 

O leilão terá início em 03 de outubro de 2016, às 13h30min e se encerrará em 05 de dezembro de 2016, às 13h30min. O 

valor mínimo para venda corresponderá a 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O leilão será conduzido 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.  

 

Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 

interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 

 

O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e 

tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio 

(que possuem natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

 

Até o início do leilão, o interessado poderá apresentar, diretamente em juízo, proposta de aquisição por preço não 

inferior à avaliação, observado o disposto no art.895, do Código de Processo Civil. 

 

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. 
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Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br.  

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um prédio residencial de dois pavimentos e subsolo, com 211,02m² de área construída, situado na Rua Camoatim, 

nº 74, e seu respectivo terreno designado como lote "B" do desdobro do lote 162 da quadra "C", no Jardim São Marcos, 

no 4º Subdistrito – Nossa Senhora do Ó, medindo 5,00m de frente, por 21,35m da frente aos fundos, do lado direito, de 

quem do imóvel olha para a rua; 21,55m do lado esquerdo, tendo nos fundos 6,25m, encerrando a área de 120,80m², 

confrontando do lado direito com o prédio nº 80, do lado esquerdo com o prédio n° 66, ambos da mesma rua, e nos 

fundos com o prédio nº 9 da Rua Baião Parente, com atual descrição de logradouro à Rua Camoatim, nº 74 – Parque 

Monteiro Soares – São Paulo/SP, matriculado sob o nº 115.178 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São 

Paulo.Contribuinte: 076.309.0093-7. Consta no site da Prefeitura de São Paulo débitos inscritos na divida ativa no valor 

de R$ 26.412,56 e de IPTU no valor de R$ 3.064,30 nesta data (10/08/2016). Matricula atualizada: Consta na R.02 

hipoteca em favor de Antonio Ferreira (CPF/MF 007.370.218-88). Consta na Av. 3 o ajuizamento da presente Execução. 

Consta na Av.04 a penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 726.228,20 (Setecentos e vinte e seis mil, duzentos e 

vinte e oito reais e vinte centavos), atualizado até agosto/2016. Débitos da ação: R$ 72.229,04 em julho 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. 

 

 

_________________________________ 

Flavia Bezerra Tone Xavier  

Juíza de Direito 

 


