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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

inventariante ALESSANDRA MARTINS LO SARDO PICCHI (CPF/MF nº 154.144.248-29) e das herdeiras PAOLA 

MARTINS LO SARDO PALESTINO (CPF/MF: 187.183.488-07), GABRIELLE MARTINS LO SARDO ZAHARY (CPF/MF: 

175.962.368-71) bem como da coproprietária PATRÍCIA DE SOUZA (CPF/MF: 010.754.487-35) e dos terceiros 

interessados LAURO CHRISTIANINI JUNIOR (CPF/MF: 150.928.468-01) e A. PNEUASA PENEUS LTDA. (CNPJ/MF: 

62.028.840/0001-10): 

  

O MM. Juiz de Direito Carlos Eduardo Gomes dos Santos, da 01ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista- 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 ação de inventário judicial, ajuizada pela inventariante ALESSANDRA MARTINS LO 

SARDO PICCHI (CPF/MF: 154.144.248-29), processo nº.1002696-64.2015.8.26.0099 tendo sido designada a venda do 

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

 

A 1ª praça terá início em 12 de junho de 2018, às 13h 15min.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 15 de junho de 2018, às 

13h 15min e se encerrará em 05 de julho de 2018, às 13h 15min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá 

a 50% (cinquenta 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.        

   

http://www.lut.com.br/
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O pagamento do preço far-se-á, como regra, à vista. Caso proposto parcelamento, todavia, as condições serão as 

seguintes: 50% à vista e o restante em 30 e 60 dias, ficando o próprio bem arrematado como garantia do pagamento.       

 

Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, 

ao coprorietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação 

(art. 843, § 2º CPC).    

 

A alienação poderá ser julgada ineficaz, se não forem prestadas as garantias exigidas pelo juízo; se o proponente provar, 

nos cinco dias seguintes à assinatura do termo de alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não 

mencionado nos autos; se a alienação se realizar por preço que vier a ser considerado pelo juízo como vil; e nos casos de 

ausência de prévia notificação da alienação ao senhorio direto, ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente 

averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução (Código de Processo Civil, artigo 889). 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Imóvel situado na Rua 07, lote 01, Quadra H, com área de 1.114,92 metros quadrados localizado no loteamento 

Nova Tuiuti, Centro, Tuiuti. Atual denominação: Rua Dois, nº 616, Jardim Nova Tuiuti, Tuiuti/SP. Valor da Avaliação: R$ 

231.795,30 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos), atualizado pela tabela Prática 

do TJSP até abril/2018. 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. Débitos da ação: R$ 

11.767,28 (onze mil setecentos e sessenta e sete centavos e vinte e oito centavos) até maio de 2015, valores que deverão 

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

remanescente, responderá pela diferença o executado nesta ação. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa 

de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Carlos Eduardo Gomes dos Santos  

Juiz de Direito 

 


