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

 

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

dos executados LUIZ CESAR DOS SANTOS (CPF/MF: 172.193.878-81), EDUARDO LOPES BONFIM (CPF/MF: 

066.701.383-79), ASTROGILDO MARTINS DA SILVA (CPF/MF: 594.390.768-87) e do interveniente garantidor 

NILSON AP. RUELA DE OLIVEIRA (CPF/MF: 019.789.928-58): 

 

O MM. Juiz de Direito Paulo Sérgio Jorge Filho, 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 Execução, ajuizada por MÉRCIA APARECIDA RIGO ISPER contra EDUARDO LOPES BONFIM e outros - processo nº 

0006287-27.2010.8.26.0196 (448/2010) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 03 de outubro de 2016, às 13:30 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 06 de outubro de 2016, às 13:30 hs e se encerrará no dia 04 de novembro de 2016, às 13:30 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, situado nesta cidade de Franca-SP, 1º sub-distrito, designado “TERRENO A”, que assim 
se descreve e caracteriza: -Inicia-se no alinhamento da Rua Major Duarte, à 49,50 metros da Rua Frederico Moura e 
segue por aquele alinhamento, numa distância de 12,00 metros, daí deflete à direita, confrontando com o terreno “B” de 
propriedade de Palmeiras Futebol Clube, numa distância de 34,24 metros, daí, deflete à direita, pelo alinhamento da Rua 
Carlos do Carmo, numa distância de 12,00 metros, daí, deflete à direita, confrontando com o lote 01 da quadra 01 do 
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Residencial Baldassari, numa distância de 34,20 metros até o ponto onde teve início e finda a presente descrição, 
encerrando a área de 410,64 metros quadrados. Registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Franca sob o nº 
40.429 e cadastrado na Prefeitura Municipal de Franca sob o nº 3.11.13.010.23.00. Consta da Av. 6/40.429 que em 
18/09/1998 foi construída no imóvel uma casa de moradia, que recebeu o nº 571, à Rua Major Duarte, com a área 
construída de 197,00 m2. Conforme consta do laudo de avaliação de fls. 277/ “o imóvel oriundo da matrícula 40.429 
edificação residencial, área edificada e cadastrada em 15/03/1996 de 197,00 m² o imóvel passou por ampliações não 
cadastradas no Município abrangendo área total de 293,00 m², sendo o terreno com área total de 410,64 m². Construção: 
de acordo com levantamento constatou-se que no local apresenta edificação residencial padrão médio com uma área 
edifica total de 293,00 m2, sendo 197,00 m2, restante 96,00 m2, parte suíte piso superior com sacada e ampliação 
garagem não apresentam projetos aprovados. Imóvel possui garagem, dormitório serviçal, banheiro serviçal, área de 
serviço, dispensa, cozinha, sala estar/sala jantar/sala tv, dois dormitórios, um banheiro social, um dormitório tipo suíte 
com closet, parte superior apresenta um dormitório tipo suíte com closet e sacada, idade aparente 15 anos necessitando 
de reparos simples. Avaliação: R$ 824.644,40 (oitocentos e vinte e quatro mil seiscentos e quarenta e quatro reais e 
quarenta centavos), atualizado até agosto de 2016. Débitos da ação: R$ 34.921,55 (trinta e quatro mil novecentos e 
vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), em março de 2.012, valores que deverão ser atualizados para a data da 
arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. 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. 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 Sérgio Jorge Filho 

Juiz de Direito 


