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30ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados ELIANA ARRAIS MATIAS PEIXOTO, ANTONIO MARIANO PEIXOTO da coexecutada LUCHOS 

CABELEIREIROS E ESTÉTICA LTDA e do credor com penhora averbada em matrícula FAZENDA NACIONAL:  

  

A Doutora, MM. Juíza de Direito Flavia Poyares Miranda, da 30ª Vara Cível 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 em que é exequente MARCOS JUNQUEIRA NETTO (CPF/MF: 

005.741.808-00); CAIO JUNQUEIRA NETTO (CPF/MF: 000.160.208-04); e VERA JUNQUEIRA NETTO PIERONI 

(CPF/MF: 257.946.268-60) e executados ELIANA ARRAIS MATIAS PEIXOTO (CPF/MF: 042.161.088-30) e ANTONIO 

MARIANO PEIXOTO (CPF/MF: 030.465.918-53),e da coexecutada LUCHOS CABELEIREIROS E ESTÉTICA LTDA 

cuja atual denominação é PAPARAZZI FASHION HAIR CABELOS E ESTÉTICA LTDA.(CNPJ/MF: 07.076.943/0001-

47) ,processo nº 0141876-90.2007.8.26.0100 (609/2007) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 08 de novembro de 2016, às 12h30min. 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 11 de novembro 

de 2016, às 12h30min e se encerrará em 01 de dezembro de 2016, às 12h30min. 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 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. 

 

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

 

Imóvel: Lotes nºs. 80, 81 e 82 da 1ª Seção do Loteamento “Colinas de Ibiúna” localizado no Passeio da Relva. Situado 

no Bairro do Curral, zona urbana de Ibiúna. Descrição: Lote medindo 3.000,00m², assim descrito e confrontando: A linha 

de frente mede 60,00m do lado direito de quem da rua olha para o terreno, mede 50,00m, onde confronta com o lote 79, 

do lado esquerdo, mede 50,00m onde confronta com o lote nº 83, e nos fundos mede 60,00m , onde confronta com a 

área verde do loteamento. Cadastrados na prefeitura Municipal local, conforme lançamentos nºs. 40-94973-11-09-0123-

00-000-1-49; 40-94973-11-09-0143-00-000-1-86; 40-94973-11-09-0163-00-000-1-16.  No imóvel de matrícula nº. 11.568 

perante o C.R.I. de Ibiúna foi edificada uma CASA RESIDENCIAL.De acordo com laudo de avaliação o imóvel consta 

com suíte de casal com closet e hidro, 03 quartos , piscina, salão de festa/ginástica, escritório e outros anexos. 

Depositário: Eliana Arrais Matias Peixoto. Matrícula atualizada: Consta na Av. 08 a penhora exequenda do presente 

processo, consta na Av. 09 penhora em favor da União em decorrência de processo de Execução Fiscal de nº 

0005174.72.2011.8.26.0238 pelo Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Ibiúna. Valor da Avaliação: R$ 

1.831.425,31 (Um Milhão, Oitocentos e trinta e um mil, Quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), 

atualizado até setembro de 2016 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos da Ação: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil 

reais), em abril de 2016, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação. OBS: Compete apenas ao 

interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

 

________________________________ 

Flavia Poyares Miranda 

Juíza de Direito 

 

 


