
 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA (CPF/MF: 300.007.858-49) e SONIA BANZATO DE OLIVEIRA 

(CPF/MF: 126.087.348-04): 

 

O MM. Juiz de Direito Benedito Sérgio de Oliveira, da 2ª 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 do Cumprimento de Sentença, ajuizada por ESPÓLIO DE ENCARNACION TORRES 

FERNANDES e OUTRO contra JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA - processo nº 0024138-47.1995.8.26.0506 

(2122/1.995) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 31 de outubro de 2.016, às 15:30 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 04 de novembro de 2.016, às 15:30 hs e se encerrará no dia 02 de dezembro de 2.016, às 15:30 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 

Imóvel: “Os direitos que os executados possuem, por intermédio da transcrição nº 67.769, sobre um imóvel localizado 
na “Rua Pará, 2222, Ipiranga, trata-se de uma casa antiga com dois quartos, sala, cozinha, quintal de terra, terreno em 
declive, vai muito aterro. (...) Metragem de 8 metros de frente e 25 metros da frente aos fundos”. (descrição conforme 
auto de penhora sito às fls. 811 dos autos). Localizada à Rua Pará nº 2222 – Ipiranga, na cidade de Ribeirão Preto, 
sendo o lote 04 da quadra 16. Havida por escritura pública e registro de matrícula no 1º Cartório de Registro de Imóveis 
de Ribeirão Preto, ainda em nome de terceiro. O imóvel foi objeto da transcrição nº 67.769. No mencionado lote foi 
edificado uma residência, cadastrada na Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto sob o nº 100.592. Débitos Tributários: 
R$ 102,47 (cento e dois reais e quarenta e sete centavos), referente ao IPTU do exercício de 2.016, inscrito em dívida 
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ativa. Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo 

único do artigo 130, do Código Tributário Nacional.  Valor da Avaliação: R$ 72.062,07 (setenta e dois mil e sessenta e dois 
reais e sete centavos) atualizados até setembro de 2016. Débitos da ação: R$ 2.652.778,19 (dois milhões seiscentos e 
cinquenta e dois mil setecentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), atualizados até outubro de 2015. Não 
constam dos autos causas ou recursos pendentes de julgamento sobre o bem a ser arrematado. Nada mais! 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Benedito Sérgio de Oliveira 

Juiz de Direito 


