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02ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE VALINHOS 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA, de conhecimento de terceiros interessados e de intimação do executado VALDIR SCHIO 

(CPF/MF 069.226.858-81): 

  

A MM. Juíza de Direito Daniella Aparecida Soriano Uccelli, da 02ª Vara Cível do Foro da Comarca de Valinhos/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 execução de alimentos que MURILO HENDRIK SCHIO movem em face de VALDIR 

SCHIO, processo nº. 0000417-94.2010.8.26.0650 tendo sido designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 

as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 20 de fevereiro de 2017, às 14h00min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 23 de fevereiro de 

2017, às 14h00min e se encerrará em 15 de março de 2017, às 14h00min. 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 - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial Ltda.  

 

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.                   
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

 

BEM: Direitos que o executado possui, consubstanciados em “Termo de Compromisso e Ocupação” firmado junto à 

municipalidade de Valinhos, sobre o imóvel consistente no lote nº 30 (trinta), da Quadra “F”, do Loteamento “Jardim Morada 

do Sol”, bairro Santa Escolástica, nesta cidade e Comarca de Valinhos, com área de 140,00m², medindo e confrontando: 

pela frente por 7,00m, com a Rua “8”, à direita (de quem do lote olha para a Rua “8”) por 20,00m, com lote 29; no fundo 

por 7,00m, com o lote 01; e à esquerda por 20,00m, com lote 31. O imóvel recebeu o endereço da Rua Antenor Roncati, 

nº 197 e nele foi construída uma casa térrea composta por sala, banheiro, cozinha, lavanderia e garagem coberta. Referido 

imóvel está matriculado sob o nº 5418, do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Valinhos – SP. Débitos de 

IPTU: R$ 19.037,06 (dezenove mil, trinta e sete reais e seis centavos), em 10/2016 (fls. 367/377). Eventuais débitos de 

IPTU ficam sub-rogados no valor da arrematação nos exatos termos do art. 130, parágrafo único do Código Tributário 

Nacional, mediante apresentação do extrato de débitos fiscais apresentado pelo arrematante.  Valor de avaliação: R$ 

204.103,14 (duzentos e quatro mil, cento e três reais e quatorze centavos), atualizados até dezembro de 2016. Débitos 

da ação: R$ 9.109,29 (nove mil, cento e nove reais e vinte e nove centavos), valor atualizado até 10/2016 (fl. 365). 

 

Eu,                                                                                                  escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Daniella Aparecida Soriano Uccelli 

Juíza de Direito 

 

 

 


