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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 JOSÉ BARRENHA NETO (CPF/MF: 734.448.208-87) e EDY REINHIAK BARRENHA (CPF/MF: 

734.448.208-87): 

 

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 de Título Extrajudicial, ajuizada por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO 

BANCO DO BRASIL - PREVI contra JOSÉ BARRENHA NETO e EDY REINHIAK BARRENHA - processo nº 1008819-

07.2014.8.26.0037 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 16 de outubro de 2017, 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 19 de outubro de 2017, às 14:00 hs e se encerrará no dia 17 de novembro de 2017, 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 DO BEM 
 

Bem imóvel: “1 (um) prédio residencial localizado na Avenida Jorge Haddad, nº 411, Vila Xavier, com área de 370,00 m2, 
medindo 10,00 metros de frente, igual medida na linha dos fundos, por 37,00 metros da frente aos fundos, em ambos os 
lados. O imóvel é composto pelo Lote nº 212, da Quadra nº 11, de outro com o Lote nº 213 e nos fundos com o Lote 222” 
do Loteamento Jardim Paulistano, nesta Cidade de Araraquara/SP, confrontando na frente com a Avenida 14”. Cadastro 
Municipal: 05.085.002.00. Matriculado no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Araraquara sob o nº 33.328. 
Construção: consta da Av. 4 que no imóvel objeto desta matrícula foi construído um prédio que recebeu o número 
cadastral 411, pela Avenida Jorge Haddad, conforme habite-se concedido em 20/08/1982. Hipoteca: consta do R. 12 a 
hipoteca em favor da exequente. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 304/312 que: “a vocação do imóvel e também 
de toda a região circunvizinha é mista residencial e comercial, conforme observação “in loco”. Destacamos o forte apelo 
comercial do local devido a proximidade da Alameda Paulista, bem como a efetiva localidade do Lote. Área do terreno 
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370,00 m2, área edificada 161,35 m2. Terreno: constituindo do Lote 212, da Quadra 11, medindo 10,00 metros de frente; 
igual medida na linha dos fundos; por 37,00 metros da frente aos fundos em ambos os lados, encerrando 370,00 m2 e 
confrontando na frente com a Avenida 14; de um lado com o Lote 211; de outro com o Lote 213 e nos fundos com o Lote 
222. Destacamos novamente para este Lote em função o apelo comercial existente no local, devido à proximidade com a 
Alameda Paulista, ou seja, a proximidade com Lojas, Agências Bancárias, Supermercados além de toda a 
intercomunicabilidade entre vários bairros, temos o tamanho do Lote, contendo 10,00 metros de frente e 37,00 da frente 
aos fundos. Edificação principal: em observação geral do imóvel, verificamos que este apresenta inúmeros pontos de 
infiltrações, variando entre ascendentes e descendentes, verificamos inclusive que em vários cômodos e em diferentes 
posições, sinais de deslocamentos de alvenaria com o aparecimento de trincas além de várias fissuras, contudo nada 
conforme o observado na data da vistoria que colocasse em risco aparentemente a integridade estrutural do imóvel. 
Destacamos ainda que a aparente falta de manutenção também pode ter contribuído com as patologias encontradas e 
assim registradas no relatório fotográfico anexo. Sendo assim, observamos 1 cozinha de alvenaria com revestimento 
cerâmico em suas paredes até o teto e em piso frio, 3 quatros, sendo 1 suíte, também em alvenaria com revestimento 
cerâmico em seu piso e pintura látex em suas paredes, necessitando de reparos em suas alvenarias e também em sua 
pintura de parede de teto, 1 sala ampla também com revestimento cerâmico em seu piso, necessitando de reparos em 
sua alvenaria e em sua pintura tipo látex, 2 sanitários sendo 1 suíte também necessitando  de reparos e trocas e 
revisões em seus azulejos, pois aparentam destacamento e também necessitando de reparos importantes em sua 
pintura e também em suas alvenarias, observamos ligado a esta edificação uma área coberta de pilares feitos 
assemelhados a canos de PVC dando suporte a estrutura de telhas removíveis de fibrocimento. Observamos uma 
piscina média de material aparentando fibra de vidro de tamanho médio e de formato retangular, não apresentado estar 
sendo mais utilizada, não fora observado casas de máquina ou filtros para enchimento e ou circulação, onde para efeitos 
de levantamento não estaremos levantando este valor, em função do aparente estado de conservação e falta de 
funcionamento. Aonde para tal análise utilizados o critério de Heidecke Estado de conservação 4,0, com reparos 
importantes. Segunda edificação: uma edícula ou área de lazer contendo área social com churrasqueira feitas de tijolos 
maciços, lavanderia com revestimento cerâmico em seu piso e com necessidade de reparos importantes em sua 
alvenaria bem como a necessidade de pinturas em suas paredes e tetos, 1 quarto com revestimento cerâmico em seu 
piso e com necessidade de reparos em sua alvenaria bem como a necessidade de pinturas em suas paredes e tetos 
necessidade e 1 banheiro parcialmente revestido com cerâmica em suas paredes, necessidade de reparos em seu piso 
e em seu teto. Observamos que no imóvel objeto existem vários pontos de umidade ascendente e descendentes, 
necessitando assim aparente colocação/reparo de calhas e rufos ou uma revisão geral de telhas. Aonde para tal análise 
utilizados o critério de Heidecke Estado de conservação 4,0, com reparos importantes. Metodologia de coletas: conforme 
já anteriormente relatado o local objeto desta lide é um imóvel nobre desta Cidade, nas proximidades da Alameda 
Paulista, situação está que modifica inclusive o uso e ocupação deste solo, ofertando muito para o apelo comercial e 
com uma edificação necessitando de reparos importantes”. Avaliação: R$ 357.417,60 (trezentos e cinquenta e sete mil 
quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos), atualizados até agosto de 2017. 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$ 534.593,54 (quinhentos e trinta e quatro mil quinhentos e 
noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), em agosto 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. Conforme previsão do artigo 886, inciso VI, do CPC, informa-se que não existem recursos pendentes 
de julgamento. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Paulo Luis Aparecido Treviso 

Juiz de Direito 


