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06ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados MAURI GOTARDO (CPF/MF: 027.026.408-69) e SILVANA MARIA TRIPPI MORAES GOTARDO 

(CPF/MF: 016.784.448-20):  

 

O Doutor, MM. Juiz de Direito Emanuel Brandão Filho, da 06ª Vara Cível do Foro de Santo Amaro 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 da Execução de Título Extrajudicial em que é exequente CARLOS 

MANUEL DA SILVA ANTUNES (CPF/MF: 568.659.708-10) e MARIA APARECIA AVILES ANTUNES (CPF/MF: 

514.532.238-00)  e executados MAURI GOTARDO e SILVANA MARIA TRIPPI MORAES GOTARDO. Processo nº 

0024135-56.2012.8.26.0002 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 14 de novembro de 2017, às 13h 30min. 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 17 de novembro 

de 2017, às 13h 30min e se encerrará em 07 de dezembro de 2017, às 13h 30min. O valor mínimo para venda em 2ª 

Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O interessando 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 da avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

 

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial 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 

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

                   

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Apartamento nº 181, localizado no 18º/19º andares do EDIFÍCIO PLACE VENDOME, situado na Rua Constantino 

de Souza nº 690, no 30º Subdistrito de Ibirapuera, contendo a área útil de 464,88m², a área de garagem (06 vagas 

indeterminadas) de 157,20m², a área comum (inclusive 01 deposito na garagem) de 179,01m², a área total de 801,09m² 

e fração ideal de terreno de 8,9312%. Imóvel matriculado sob o nº 148.327 do 15º C.R.I de São Paulo. De acordo com 

laudo de avaliação o imóvel possui adega, lareira, suíte com hidromassagem e closet, área externa com piscina, 

churrasqueira, quarto de empregada entre outras acomodações. Cadastro Municipal nº: 086.071.0112-9. Matrícula 

atualizada: Consta na Av.04 averbação da penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 4.971.414,00 (quatro milhões 

novecentos e setenta e um mil e cento e quatorze reais) atualizado até outubro de 2017 pela Tabela Prática do TJSP. 

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. De acordo com pesquisa realizada no site da 

Prefeitura de São Paulo constam débitos de IPTU do exercício atual no montante de R$ 35.468,10 e contam débitos 

inscritos em dívida ativa no montante de R$ 54.688,700, valores obtidos nesta data (10/10/2017). Débitos da ação: R$ 

946.205,27 (novecentos e quarenta e seis mil duzentos e cinco reais e vinte e sete centavos), valores que deverão ser 

atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderão o produto da arrematação. Em havendo saldo 

remanescente, responderá pela diferença, o executado nesta ação. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) 

bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

_________________________________ 

Emanuel Brandão Filho 

Juiz de Direito 

 


