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03ª VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES DO FORO 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 do 

ESPÓLIO DE PISANESCHI GHELFO, representado por sua inventariante dativa RACHELINA SANTANGELO, 

OAB/SP 70.460, do coproprietário ITALO PISANESCHI, da administradora da locação do imóvel IMOBILIÁRIA 

NOVO LAR LTDA, bem como dos herdeiros ARMANDO PISANESCHI (CPF/MF 107.617.198-43) e sua mulher 

MARCIA APARECIDA PISANESCHI (CPF/MF 132.148.188-80), VALERIA PISANESCHI, SOLANGE PISANESCHI 

(CPF/MF 094.990.648-42) e ADELINA PISANESCHI (CPF/MF 248.281.338-79): 

 

A MM. Juiza de Direito Léa Maria Barreiros Duarte, da 03ª Vara da Familia e Sucessões 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 do INVENTÁRIO de PISANESCHI GHELFO,  Processo nº  

0054155-50.2000.8.26.0002  que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 04 de outubro de 2016, às 14h00min. 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 07 de outubro de 

2016, às 14h00min e se encerrará em 27 de outubro de 2016, às 14h00min. 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 4% (quatro por cento) 

sobre o preço de arrematação do bem, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, a ser obtida 

junto à Gestora Judicial LUT pelo telefone 0 xx 11 3266-2771 ou por e-mail (cobranca@lut.com.br). 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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Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência 

patrimonial dos bens arrematados. 

 

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

 

   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

LOTE ÚNICO: 1) Terreno situado a Rua Iturama, constituído pelo lote 1 da quadra I, medindo 14,30 m de frente para a 

citada rua, por 22,30 m da frente aos fundos, com a área total de 469,21 m2., objeto da transcrição 109.163 do 5º CRI de 

São Paulo/SP. 2) Terreno situado a Rua Iturama, constituído pelo lote 2 da quadra I, medindo 8,00 m de frente para a 

citada rua, por 33,54 m da frente aos fundos, com a área total de 265,67 m2., objeto da transcrição 109.164 do 5º CRI de 

São Paulo/SP. Consta dos autos que a descrição atual do endereço dos imóveis é Avenida Bom Jardim, 450/454 e que os 

mesmo encontram-se cadastrados na Prefeitura de São Paulo através do contribuinte 017.102.0057-1. Consta no site da 

Prefeitura de São Paulo que NÃO há débitos na divida ativa nem de IPTU nesta data (08/08/2016). Valor da Avaliação: 

R$ 2.066.666.66 (Dois milhões, sessenta e seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

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. OBS: Compete ao interessado no bem eventual 

pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos termos do artigo 843 do CPC/2015, tratando-se o imóvel de bem 

indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto 

da alienação do bem. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Léa Maria Barreiros Duarte  

Juíza de Direito 

 


