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01ª VARA DA COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

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

dos executados PINHAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA (CNPJ/MF: 45.728.011/0001-20), ESPÓLIO DE 

PAULO ROBERTO BASTONIO (CPF/MF: 822.194.008-91) NA PESSOA DE SUA INVENTARIANTE MARIA 

APARECIDA GALO BASTONI (CPF/MF: 068.562.068-95), ANA PAULA BASTONI (CPF/MF: 271.416.738-14), bem 

como da credora hipotecária GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ/MF: 47.820.097/0001-42) e da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL (CNPJ/MF: 45.739.083/0001-73): 

  

A MM. Juíza de Direito Roseli José Fernandes Coutinho, da 01ª Vara da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/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 nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DA DÍVIDA ATIVA, tendo como Requerente FAZENDA 

NACIONAL – UNIÃO (CNPJ/MF: 00394460/0216-53) e Requeridos PINHAL MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

ESPÓLIO DE PAULO ROBERTO BASTONIO NA PESSOA DE SUA INVENTARIANTE MARIA APARECIDA GALO 

BASTONI e ANA PAULA BASTONI, processo nº 0005282-76.2014.8.26.0180 sendo designada a venda do bem descrito 

abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 11 de outubro de 2018, às 13h. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 

úteis subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 17 de outubro de 2018, 

às 13h e se encerrará em 19 de novembro de 2018, às 13h. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% 

(sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos 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 http://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 
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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. 

 

O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 

por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 

valor de avaliação atualizado ou 80% do valor de avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

 

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

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Uma casa de morada, com seu terreno respectivo e quintal, situada com frente para a Rua Barão de Mota Paes, 

sob o nº 135, nesta cidade, casa essa toda construída de tijolos, coberta de telhas, com instalações de água, luz e esgoto, 

contendo duas portas, uma janela e portão grande de madeira na frente, tendo um cômodo para negócio e mais dois 

cômodos grandes, edificada em terreno que mede em seu todo, inclusive o quintal que é todo fechado por muros de tijolos, 

1.467 ms²., ou sejam 16,30 ms. de largura na frente e nos fundos, por 90,00 ms. lineares de comprimento de ambos os 

lados, da frente ao fundo; confrontando em seu todo com sucessores de Elizário Caetano da Silva de um lado; com Anália 

Raimundo Rossi e outros de outro lado; com o Ribeirão dos Porcos no fundo e com a rua já referida na frente. Imóvel 

matriculado sob o nº 671 no CRI de Espírito Santo do Pinhal/SP. Contribuinte nº 433700. Matrícula Atualizada: Consta 

na R.2 que o imóvel confronta atualmente com a Avenida Marginal no fundo, com as mesmas confrontações anteriores 

nos demais lados. Consta na R.5 que os proprietários PAULO ROBERTO BASTONI e sua mulher MARIA APARECIDA 

GALO BASTONI deram o imóvel matriculado em PRIMEIRA ÚNICA E ESPECIAL HIPOTECA, à credora GAPLAN 

ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (CNPJ/MF: 47.820.097/0001-42). Consta na Av.7 que foi distribuída a Ação de 

Execução Hipotecária do Sistema Financeiro de Habitação, sob nº 286.01.2010.009256-0 à 1ª Vara Judicial do Fórum de 

Espírito Santo do Pinhal, tendo como exequente: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS SC LTDA (CNPJ/MF: 

47.820.097/0001-42), e executados: PAULO ROBERTO BASTONIO (CPF/MF: 822.194.008-91) e MARIA APARECIDA 

GALO BASTONI (CPF/MF: 068.562.068-95). Consta na Av.8 a penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 4.230.519,00 

(quatro milhões, duzentos e trinta mil, quinhentos e dezenove reais) atualizado pela tabela prática do TJSP em 

agosto/2018. 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$ 306.896,21 

(trezentos seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e vinte um centavos) em junho/2017, valores que deverão ser 

atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da arrematação. Em havendo saldo 
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remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual 

pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 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.  

 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Roseli José Fernandes Coutinho  

Juíza de Direito 
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