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24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

do executado LEONARDO LIMA PIERUCCI DO ESPÍRITO SANTO (CPF/MF: nº 025.012.547-16) e das executadas 

KATIUSCIA OLIVEIRA BORGES (CPF/MF nº 214.752.018-7) e MARCIA CRISTINA DELLATORRE BARBOSA 

PEREIRA (CPF/MF nº 003.410.627-82) da terceira interessada DAISY LIMA PIERUCCI DO ESPÍRITO SANTO 

(CPF/MF: 745.942.067-00) e de OSCAR DE SOUZA ZIMMERMANN (CPF/MF: 217.969.127-00): 

 

O MM. Juiz de Direito Claudio Antonio Marquesi, da 24ª 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 ajuizados por CENTER NORTE S/A-CONSTRUÇÃO, EMPREENDIMENTOS, 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO contra LEONARDO LIMA PIERUCCI DO ESPÍRITO SANTO e outras- Processo 

nº 1003287-23.2015.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 07 de fevereiro de 2017, às 13h00min. 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 10 de fevereiro 

de 2017, às 13h00min e se encerrará em 02 de março de 2017, às 13h00min. 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 3% (três 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 

BENS: 

 Lote 1) Um veículo marca/modelo CITROEN/C3 AIRCROSS EXCM, álcool/gasolina, ano/modelo 2010/2011, cor 

branca, RENAVAM: 252847989, placas GEB-7612, chassi n° 935SUN6A YBB535377. Débitos do veículo:  Não 

constam débitos vencidos de IPVA consoante pesquisa no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, 

tampouco débitos inscritos em dívida ativa, nesta data (26/12/2016). Valor da Avaliação: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil 

reais).  

 

Lote 2) Um veículo marca/modelo 218369 -I/LR FREELANDER SD4 S, diesel, ano/modelo 2013/2013, cor branca, 

RENAVAM: 00534368972, placas GEB-0223, chassi SALFA2BEXDH341496. Veículo em nome de Marcia Cristina 

Dellatorre Barbosa Débitos do veículo: Não constam débitos vencidos de IPVA consoante pesquisa no site da 

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Consta no site da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo débitos 

de IPVA inscritos na dívida ativa CDA 1.223.241.048 no valor de R$ 11.289,64 bem como CDA 1.202.867.867 no valor 

de R$ 13.931,58. Constam débitos de DPVAT exercícios de 2015 e 2016 no valor total de R$ 211,30. Constam débitos 

de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 2016 no valor de R$ 202,32. Todos de acordo com pesquisa realizada 

nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). 

 

Lote 3) Um veículo marca/modelo GM/MONZA SL/E 1.8, álcool, ano/modelo 1986, cor cinza, RENAVAM: 373847661, 

placas CTS-3557, chassi 9BG5LK11ZGB048404. Débitos do veículo: Não constam débitos vencidos de IPVA 

consoante pesquisa no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Constam débitos de DPVAT exercícios 

de 2015 e 2016 no valor total de R$ 211,30. Constam débitos de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 2016 no 

valor de R$ 197,10. Todos de acordo com pesquisa realizada nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).  

 

Lote 4) Um veículo marca/modelo IMP/GMC Caminhão, gasolina, ano/modelo1952, cor azul, RENAVAM: 00372983413, 

placas CZQ-1952 (Espécie Coleção), chassi 248165038. Débitos do veículo: Não constam débitos vencidos de IPVA 

consoante pesquisa no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Constam débitos de DPVAT exercícios 

de 2015 e 2016 no valor total de R$ 220,76. Constam débitos de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 2016 no 

valor de R$ 197,10. Todos de acordo com pesquisa realizada nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 

38.000,00 (trinta e oito mil reais).  
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Lote 5) Um veículo marca/modelo FORD/JEEP, gasolina, ano/modelo 1973, cor verde, RENAVAM: 004165776168, 

placas CF0-9646, chassi LA1BNB22944. Débitos do veículo: De acordo com pesquisa realizada no site da Secretaria 

da Fazenda do Estado de São Paulo não foi encontrado veículo para o RENAVAM informado. Valor de Avaliação: R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).  

 

Lote 6) Um veículo marca/modelo IMP/M.BENS, gasolina, ano/modelo1974, cor cinza, RENAVAM: 00355698680, placas 

CPB-0981, chassi 11602010016090. Débitos do veículo: De acordo com pesquisa realizada no site da Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo não foi encontrado veículo para o RENAVAM informado. Valor de Avaliação: R$ 

12.000,00. (doze mil reais) 

 

Lote 7) Um veículo marca/modelo VW/FUSCA 1300, gasolina, ano/modelo1972, cor branca, RENAVAM: 00380538644, 

placas CIQ-1375, chassi BP832101. Débitos do veículo: Não constam débitos vencidos de IPVA consoante pesquisa 

no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Constam débitos de DPVAT exercícios de 2015 e 2016 no 

valor total de R$ 211,30. Constam débitos de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 2016 no valor de R$ 198,79. 

Todos de acordo com pesquisa realizada nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 7.500,00 (sete mil e 

quinhentos reais). 

 

Lote 8) Um veículo marca/modelo VW/KOMBI, gasolina, ano/modelo1970, cor azul, RENAVAM: 00406931089, placas 

CZM-0465, chassi BH211188. Débitos do veículo: Não constam débitos vencidos de IPVA consoante pesquisa no site 

da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Constam débitos de DPVAT exercícios de 2015 e 2016 no valor total 

de R$ 211,30. Constam débitos de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 2016 no valor de R$ 198,79. Todos de 

acordo com pesquisa realizada nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 3.000,00 (três mil reais)   

 

Lote 9) Um veículo marca/modelo VW/KOMBI LAST EDITION, sem rodas álcool/gasolina, ano/modelo 2014/2014, cor 

predominante azul, RENAVAM: 00588246123, placas GEB-0403, chassi 9BWMF07X5EP011261. Débitos do veículo: 

Não constam débitos vencidos de IPVA consoante pesquisa no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. 

Consta no site da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo débitos de IPVA inscritos na dívida ativa CDA 

1.202.871.927 no valor de R$ 7.011,40 referente ao exercício de 2015 bem como CDA 1.223.249.984 no valor de R$ 

6.056,24 referente ao exercício de 2016. Constam débitos de DPVAT exercícios de 2015 e 2016 no valor total de R$ 

211,30. Constam débitos de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 2016 no valor de R$ 202,32. Todos de acordo 

com pesquisa realizada nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). 
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Lote 10) Um veículo marca/modelo VW/SANTANA GLS 2000 I, gasolina, ano/modelo 1991/1992, cor azul, RENAVAM: 

00601967291, placas BGY-0048. Chassi 9BWZZZ32ZMP040 167. Débitos do veículo: Não constam débitos vencidos 

de IPVA consoante pesquisa no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Constam débitos de DPVAT 

exercícios de 2015 e 2016 no valor total de R$ 211,30. Constam débitos de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 

2016 no valor de R$ 194,25. Todos de acordo com pesquisa realizada nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).  

 

Lote 11) Um veículo marca/modelo GM/OPALA DE LUXO, gasolina, ano/modelo1969/1969, cor laranja, placas GPQ-

7588 Chassi KB102367. R$ 12.000,00. RENAVAM:  00265265924. Débitos do veículo: Não constam débitos vencidos 

de IPVA consoante pesquisa no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Constam débitos de DPVAT 

exercícios de 2015 e 2016 no valor total de R$ 211,30. Constam débitos de taxa de licenciamento exercícios de 2015 e 

2016 no valor de R$ 194,25. Todos de acordo com pesquisa realizada nesta data (26/12/2016). Valor de Avaliação: R$ 

12.000,00 (doze mil reais). 

 

Localização dos bens: Rod. Pres. Dutra-Pista Lateral, s/n - Vila Augusta, Guarulhos – SP, CEP:  07034-907, pátio 

Sodré Santoro. Débitos da ação: R$ 19.938,03 em março de 2008, 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. 

 

 

_________________________________ 

Claudio Antônio Marquesi  

Juiz de Direito 

 

 


