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04ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO JABAQUARA DA COMARCA DE SÃO PAULO -SP 

 

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

executado ESPOLIO DE MARIO MIGUEL ROGÉRIO CARVALHO,  devidamente representado por ELISABETH 

GONÇALVES CARVALHO (CPF/MF: 043.072.308-33), bem como dos demais co-proprietários do imóvel penhorado 

DENISE ROGÉRIO CARVALHO MACEDO (CPF/MF: 039.703.788-00), JOSÉ MANOEL MACEDO (CPF/MF: 

000.027.958-76), JONAS ROGÉRIO CARVALHO (CPF/MF: 077.549.878-56), FABIANA MIOZZO ROGÉRIO 

CARVALHO (CPF/MF: 148.301.888-12), CRISTIANE ROGÉRIO CARVALHO (CPF/MF: 153.069.118-46), FILIPE 

TORRES BIZERRA CARVALHO (CPF/MF: 229.483.668-52), VITÓRIA TORRES BIZERRA CARVALHO (CPF/MF: 

369.268.618-89), RICARDO GONÇALVES CARVALHO (CPF/MF: 333.029.358-62) e RAFAEL HENRIQUE 

GONÇALVES CARVALHO (CPF/MF: 353.309.278-03): 

  

O MM. Juiz de Direito Fabio Fresca, da 04ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara 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 Ação de Cobrança, ajuizada por MASSA FALIDA DE MALIBU BAR E CAFÉ LTDA (CNPJ/MF: 00.930.639/0001-76), 

representada por VANTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ/MF: 56.942.352/0001-10) contra ESPOLIO DE MARIO 

MIGUEL ROGÉRIO CARVALHO,  devidamente representado por ELISABETH GONÇALVES CARVALHO (CPF/MF: 

043.072.308-33) - Processo nº 1095401-15.2014.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 

as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 28 de março de 2017, às 14h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 

subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 31 de março de 2017, às 14h30min e se 

encerrará em 27 de abril de 2017, às 14h30min. 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.  

 

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

 

 

 

http://www.lut.com.br/
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: 1/8 de Um Prédio e seu Terreno, na Rua Álvares Neto, 259, no 9º subdistrito – VILA MARIANA, contribuinte 039.043.0090-3, 

medindo 5m de frente para a referida rua, por 32,00m mais ou menos do lado do esquerdo de quem do terreno olha para a rua, 

31,50m do lado direito, e 5m nos fundos, encerrando a área de 158,75m², confrontando do lado esquerdo, de quem da rua olha para 

o imóvel, com o prédio nº 255 e 257-fundos, do lado direito, com o prédio nº 267 e nos fundos com o lote nº 14 da quadra “P” da Rua 

Luís Carlos Cardim Sangirardi. Verifica-se que o imóvel desta matrícula tem uma área construída de 164,00m². Imóvel este 

devidamente matriculado sob o nº 56.274 do 1º CRI de São Paulo –SP. Valor da Avaliação: R$ 86.250,00 (oitenta e seis mil duzentos 

e cinquenta reais), atualizado até outubro de 2016. 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$ 174.471,66 (cento e setenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e seis centavos), em novembro de 2016, 

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. 

 

 

_________________________________ 

Fabio Fresca 

Juiz de Direito 

 


