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24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

do executado DITASA CAMINHÕES LTDA. (CNPJ/MF: 96.223.870/0001-70), seu representante legal JOSÉ AFONSO 

SILVEIRA LARA (CPF/MF: 749.550.638-53) e sua esposa MARIA TERESA METIDIERI SILVEIRA LARA (CPF/MF: 

161.824.688-74), bem como do credor BANCO ITAÚ S/A (CNPJ: 60.872.504/0001-23): 

 

O MM. Juiz de Direito Claudio Antonio Marquesi, da 24ª Vara Cível do Foro Central 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 ação de execução por quantia certa contra devedor solvente ajuizada por BANCO 

VOLKSWAGEN S/A CNPJ/MF: 59.109.165/0001-49 contra DITASA CAMINHÕES LTDA.  e outros - Processo nº 

0604020-21.1996.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

  

1ª praça terá início em 02 de janeiro de 2017, às 14h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 

dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 05 de janeiro de 2017, 

às 14h45min e se encerrará em 02 de fevereiro de 2017, às 14h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

corresponderá a 70% (setenta 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 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, conforme 

Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

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

 

BEM: Imóvel comercial situado à Avenida José Carvalho nº 2011, esquina com a Rua Professor Carlos Alberto Alves de 

Carvalho Pinto, unificação de parte do lote 20 e lote 21 da quadra 107 do loteamento denominado Vila Progresso, 

Município de Itapetininga estado de São Paulo.  Conforme consta na matrícula nº 6.362 o terreno do lote 21 possui 

formato retangular medindo 20m de largura e 50m de comprimento, totalizando uma área de 1.000,00m². De acordo com 

laudo de avaliação o lote 20 possui as mesmas medidas do lote 21. Consoante laudo, o imóvel consta com benfeitorias 

sendo as mesmas: um galpão, um prédio e duas coberturas. O galpão se trata de uma edificação de classe “industrial”, 

consta com salão amplo e 02 escritórios totalizando área de 457,28m². O prédio se trata de uma edificação a qual consta 

com dois pavimentos, sendo a parte inferior composta por 03 salas e um banheiro, e na parte superior 05 salas, uma 

cozinha e um banheiro, totalizando uma área de 166,31m². A cobertura 01 é uma edificação com área total de 49,76m². 

A cobertura 02 é uma edificação com área total de 100,85m². Valor da Avaliação: R$ 947.541,74 (novecentos e 

quarenta e sete mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos), atualizado até outubro/2016 pela 

tabela prática do TJSP. Matrícula Atualizada: Conforme R.8 da matrícula 6.362 e R.7 da matrícula 8.044 constam 

hipoteca sobre o referido imóvel em favor de Banco Autolatina S/A – Divisão Volkswagen; Conforme R.8 da matrícula 

8.044 consta penhora sobre o presente imóvel perante o 1º Ofício Cível local, nos autos da ação de contrato com 

alienação fiduciária nº 1.049/99 movida por Banco Itaú; Conforme R. 09 da matrícula 6.362 consta penhora sobre o 

imóvel em favor de Banco Autolatina S/A. Conforme R.10 da matrícula 9.362 e R.10 da matrícula 8.044 constam penhora 

sobre o presente imóvel derivado do processo nº 000.96.722476-9 oriundo de ação monitória nos autos da carta 

precatória nº 2300/02. 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: 

R$507.702,04 em agosto de 2016, 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. 

 

_________________________________ 

Claudio Antonio Marquesi 

Juiz de Direito 


