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3ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DO FORO DE SANTO AMARO DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP 

 

 

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

dos herdeiros LARISSA FERNANDES DE BARROS (CPF/MF 413.914.888-81), GUILHERME FERNANDES FRANCO 

(CPF/MF 099.412.488-60), da inventariante JESSICA FERNANDES LINS (CPF/MF 399.196.558-56), do credor fiduciário 

COPAVA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (CNPJ/MF 58.604.372/0001-07), da USUFRUTUÁRIA 

LIDIA FARAH FERREIRA (CPF/MF 763.296.408-82), bem como do terceiro interessado BENTO JR ADVOGADOS 

LTDA (CNPJ/MF 05.728.799/0001-50).  

 

A MM. Juíza de Direito Léa Maria Barreiros Duarte, da 03ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional de Santo 

Amaro da Comarca da Capital/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 de Inventário de Tânia Margarida Fernandes, 

tendo como inventariante a herdeira JESSICA FERNANDES LINS (CPF/MF 399.196.558-56) e demais herdeiros 

LARISSA FERNANDES DE BARROS (CPF/MF 413.914.888-81) e GUILHERME FERNANDES FRANCO (CPF/MF 

099.412.488-60). Processo nº 0063294-40.2011.8.26.0002, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de 

acordo com as regras expostas a seguir: 

 

DAS PRAÇAS 

A 1ª praça terá início em 01 de novembro de 2018, 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 07 de novembro 

de 2018, às 12h30min e se encerrará em 10 de dezembro de 2018, às 12h30min. O valor mínimo para venda em 2ª 

Praça corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 

 

DO CONDUTOR DA PRAÇA  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos 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/ 

 

http://www.lut.com.br/
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DO PAGAMENTO 

O pagamento tanto do valor da arrematação, quanto da comissão deverá ser efetuado em 24 horas após o encerramento 

do leilão. 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. 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.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Lote 1: os direitos sobre UM APARTAMENTO nº. 62, do tipo “B”, localizado no 6º andar do “RESIDENCIAL 

CAMPIGLIA”, situado na Rua Professor Oscar Campiglia, nº. 128, no Jardim Piracuama, 29º Subdistrito – Santo Amaro, 

com área real privativa de 51,20m² e área real comum de 40,87m², na qual acha-se incluída a área referente a 01 vaga 

indeterminada na garagem coletiva, localizada no subsolo, destinada a guarda de igual número de veículo, com 

utilização de manobrista, perfazendo a área real total de 92,07m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,0804% no 

terreno condominial. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme registro nº. 5 feito na matrícula 

nº. 327.301. Consta no Laudo de Avaliação que o apartamento possui 02 quartos, 01 banheiro, sala, cozinha, lavanderia 

e varanda. Matricula: 331.584 do 11º CRI de São Paulo-SP. Contribuinte: 168.160.0087-1. Matrícula Atualizada: 

consta na AV.2 que a unidade autônoma objeto da matricula, atualmente designada do tipo “C”, passa a ter a seguinte 

descrição: “possui a área real privativa de 51,20m² e área maior comum de 60,10m², na qual acha-se incluída a área 

referente a 02 vagas indeterminadas na garagem coletiva, localizada no subsolo, destinadas a guarda de igual número 

de veículos, com utilização de manobrista, perfazendo a área real total de 111,30m², correspondendo-lhe uma fração 

ideal de 2,3595% no terreno condominial, consta na R.4 que TANIA MARGARIDA FERNANDES, alienou fiduciariamente 

o imóvel objeto desta matrícula à COPAVA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA (CNPJ/MF 

58.604.372/0001-07). Débitos de IPTU: em consulta realizada em 04/10/2018, verificou-se que não constam débitos de 

IPTU em aberto, constando ainda que o contribuinte é isento. Em consulta realizada em 04/10/2018, verificou-se que 

consta um débito de R$ 6.990,99 (seis mil, novecentos e noventa reais e noventa e nove centavos), inscrito na dívida 

ativa. 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 Condominiais: Eventuais débitos condominiais 

pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado à pesquisa junto ao órgão 
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competente. Valor da Avaliação: R$ 277.000,00 (duzentos e setenta e sete mil reais), conforme decisão de Fls. 

738/739.  

Lote 2: UM TERRENO situado na Rua Seis antiga Rua Projetada 6, do lado par, lote 4 da quadra F, 29º Subdistrito 

Santo Amaro, medindo 7,50m de frente, mais 3.50m do chanfro da referida rua que vai ter a Rua Sete, antiga Rua 

Projetada Sete, confrontando pelo lado direito, onde mede 19,40m com a Rua 7, com a qual faz esquina, pela lado 

esquerdo, onde mede 21,50m com Jorge Thomaz Wehb e pelos fundos mede 12m onde confronta com propriedade de 

Jorge Thomaz Wehb, encerrando uma área de 235m². Consta no Laudo de Avaliação que sob o terreno foi edificado um 

sobrado residencial localizado na Rua Fernando Malio, nº 27 – Bairro denominado Vila das Belezas – Subdistrito de 

Santo Amaro – São Paulo-SP. Matricula: 98.202 do 11º CRI de São Paulo-SP. Contribuinte: 122.011.0098-4. 

Matrícula Atualizada: consta na R.2 Usufruto em favor de Lidia Farah Ferreira (CPF/MF 763.296.408-82), consta na 

Av.3 que a Rua Seis atualmente denomina-se Rua Fernandes Malio, consta na R.11 que Tania Margarida Fernandes, 

doou o imóvel objeto da matricula à Jessica Fernandes Lins e a Guilherme Fernandes Franco. Débitos de IPTU: em 

consulta realizada em 04/10/2018, verificou-se consta um débitos R$ 4.473,75 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três 

reais e setenta e cinco centavos) de IPTU em aberto. Em consulta realizada em 04/10/2018, verificou-se que consta um 

débito de R$ 105.236,87 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), inscrito na dívida 

ativa. 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 Condominiais: Eventuais débitos condominiais 

pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado à pesquisa junto ao órgão 

competente. Valor da Avaliação: R$ 574.000,00 (quinhentos e setenta e quatro mil reais), conforme decisão de Fls. 

738/739. 

Lote 3: UM AUTOMÓVEL Chevrolet Zafira 2.0 CD, Placa DFV 7118. Ônus: Em consulta ao site 

www.meudespachante.com.br no dia 04/10/2018, verificou-se que sobre este consta R$ 1.250,32 (um mil, duzentos e 

cinquenta reais e trinta e dois centavos) em débitos pendentes. Valor da Avaliação: R$ 18.248,00 (dezoito mil, duzentos 

e quarenta e outo reais), conforme decisão de Fls. 738/739. 

Lote 4: UMA Motocicleta Yamaha T115 Crypton, Placa EXE 2123. Ônus: Em consulta ao site 

www.meudespachante.com.br no dia 04/10/2018, verificou-se que sobre este consta R$ 950,73 (novecentos e cinquenta 

reais e setenta e três centavos) em débitos pendentes. Valor da Avaliação: R$ 2.897,00 (dois mil, oitocentos e noventa 

e sete reais), conforme decisão de Fls. 738/739. 

 

OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Os bens 

serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado 

http://www.meudespachante.com.br/
http://www.meudespachante.com.br/
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verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. O arrematante arcará com 

os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 

130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem natureza propter 

rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

 
 
 
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 
 
 
 
 
 

_________________________________ 
Léa Maria Barreiros Duarte 

Juíza de Direito 


