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03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

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

da executada/coproprietária, ASSUMPÇÃO AGUSTA DOS SANTOS (CPF/MF nº 011.709.048-0) – representada pelo 

curador José Antônio dos Santos 

 

O MM. Juíz de Direito Cássio Ortega de Andrade, da 03ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/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 de Coisa Comum, ajuizada por ALDMIR CESARIO contra ASSUMPÇÃO AGUSTA DOS 

SANTOS - Processo nº 0046526-02.1999.8.26.0506 (2781/99) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 20 de fevereiro 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 23 de fevereiro de 2017, às 13:00 hs e se encerrará no dia 27 de março de 2017, às 13:00 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 DOS BENS 

 

Bem Imóvel: “O apartamento nº 32, situado no 3º andar ou 4º pavimento, do Edifício Quilidia Alves Fantaccini, a Rua 

João Ferracini nº 55, nesta cidade, com uma área total de 107,759 m², sendo 95,00 m² de área útil de 12,759 m², de área 

comum, com a respectiva fração ideal de 14,5621% do terreno e nas coisas comuns, confrontando em sua integralidade, 

pela frente com a Rua João Ferracini, de um lado com o apartamento nº 31, de outro lado com área comuns do 
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condomínio e nos fundos com o lote nº 04, cabendo-lhe ainda uma vaga individual e indeterminada na gararem coletiva 

do edifício, situada no subsolo, com a área total de 18,41 m², e a respectiva fração ideal de 2,4878% no terreno e nas 

coisas comuns. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto sob o nº 48.904 e cadastrado na 

Prefeitura Municipal sob o nº 158.551. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 231/ “o 

apartamento nº 32 do prédio situado com frente para a Rua João Ferracini, nº 55, nesta cidade Parque Bandeirantes. A 

região de ocupação mista residencial/comercial, de padrão médio e possui todos os melhoramentos urbanos. Nas 

proximidades tem, praça, supermercado, transporte coletivo urbano e ponto de taxi, dentre outras facilidades. O terreno 

tem formato regular, apresenta solo seco e firma e topografia plana. Características da construção: recuada na frente, 

mas laterais e nos fundos. Pavimentos: o térreo, dois superiores e um sub-solo. Padrão: médio. Idade aparente: 20 anos. 

Estado de conservação: bom. Estrutura: concreto armado. Acesso: Escada interna. Fachadas: Pintura a látex acrílico. 

Alvenaria: convencional, com revestimento e pintura a látex. Pisos internos: lajotas de cerâmicas esmaltada. Forros: laje 

de concreto armado, com revestimento e pintura látex. Azulejos: nas paredes das áreas molháveis. Acomodações: sala 

de estar, cozinha, três dormitórios, dois banheiros, área de serviço, uma vaga de garagem no sub-solo. Esquadrias: 

metálicas. Portas internas: madeira. área de construção: útil: 94,00 m², comum: 12,76 m². Valor da Avaliação: R$ 

270.648,32 (duzentos e setenta mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos), atualizado até dezembro 

de 2016. Débitos da Ação: Consiste em ação de alienação de coisa comum. 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.  OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos 

diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Cássio Ortega de Andrade 

Juiz de Direito 

 


