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12ª VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP 

 

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

do ESPÓLIO DE ELIZA CELEGHINI DE SOUZA (CPF/MF: 191.213.778-04) e JOSÉ CARLOS DE SOUZA (CPF/MF: 

191.213.778-04), representado pelo inventariante dativo PEDRO SALES, dos herdeiros JOSÉ LUIS DE SOUZA 

(CPF/MF: 041.036.958-62), sua esposa NICÉIA APARECIDA PEREZ BESSA DE SOUZA (CPF/MF: 050.491.028-04), 

ROSANGELA SUELI DE SOUZA (CPF/MF: 012.717.778-78), CARLOS EDUARDO DE SOUZA (CPF/MF: 136.862.468-

56), RUBENS DONISETE DE SOUZA (OAB/SP 125.818), sua esposa ERIKA ALVES DE ARAÚJO SANTOS DE 

SOUZA, NAUM VASCONCELOS SOUZA (CPF/MF: 409.699.098-10), bem como dos interessados MARIA AUREA 

VASCONCELOS DA SILVA (CPF/MF: 229.572.513-23) e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO – IPREM. 

 

O MM. Juiz de Direito Ricardo Pereira Junior, da 12ª Vara da Familia e Sucessões 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 do Inventário e Partilha do ESPÓLIO DE ELIZA CELEGHINI DE 

SOUZA e JOSÉ CARLOS DE SOUZA - Processo nº 0652526-11.1999.8.26.0007, que foi designada a venda do bem 

descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DAS PRAÇAS 

O leilão será conduzido em Praça Única. O leilão terá início no dia 13 de março de 2019, às 13h15min e encerramento 

no dia 15 de abril de 2019, às 13h15min.  

 

DO CONDUTOR DAS PRAÇAS 

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/ 

 

DO PAGAMENTO 

Tanto o valor principal, quanto o valor da comissão, deverão serem pagos em até 24 horas após o encerramento da 

praça. 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: O IMÓVEL situado na Rua Donato Calabrez, nº. 18. De acordo com as avaliações juntadas aos autos (Fls. 646 a 

651) por um dos herdeiros, trata-se de UM TERRENO situado na Rua Donato Calabrez, nº. 18, da quadra 18-B, Vila 

Zefira – Guaianazes – São Paulo/SP – CEP 08411-120, medindo 28,00 metros de frente para a citada rua, localizado do 

lado direito dessa rua a 132 metros da esquina por 46,50 metros, de frente para os fundos de um lado e em divisa com o 
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lote nº. 3, e com 52,00 metros do outro lado em divisa com o lote de nº. 8, e nos fundos com a metragem de 27,60 

metros, perfazendo a área total de 1.363,00m². Com escritura de venda e compra feita a Luiz Riello e sua mulher 

Yolanda Depetri Riello, do Tabelionato de Guaianazes, livro 33, de folhas, em data de 13/03/1967, registrada sob o nº. 

103.310 da 9º Circunscrição Imobiliária da Capital de São Paulo/SP. Contribuintes: consta informado nos autos pelo 

pelo inventariante dativo dois número de contribuintes (Fls. 788/791), quais sejam: 115.210.0013-0 e 115.237.0064-4. 

Débitos de IPTU: Contribuinte nº. 115.210.0013-0 – IPTU em Aberto: R$ 5.145,02 (cinco mil, cento e quarenta e cinco 

reais e dois centavos), em novembro de 2018 – Dívida Ativa: R$ 122.816,31 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e 

dezesseis reais e trinta e um centavos), em novembro de 2018. Contribuinte nº. 115.237.0064-4 – IPTU em Aberto: não 

consta em novembro de 2018 – Dívida Ativa: R$ 18.616,07 (dezoito mil, seiscentos e dezesseis reais e sete centavos), 

em novembro de 2018. Valor da Avaliação: R$ 1.017.451,38 (um milhão, dezessete mil, quatrocentos e cinquenta e um 

reais e trinta e oito centavos), atualizado até novembro de 2018 pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, importante ressaltar que o valor do bem foi definido em audiência de conciliação realizada em setembro de 

2013 (Fls 552/553). 

     

OBS: 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. 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ricardo Pereira Junior  

Juíz de Direito 


