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

 

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

do inventariante judicial RAPHAEL DE MORAES NETO (CPF/MF: 370.162.918-80), dos herdeiros MARCELO 

GUIORGUII GOMES KISLITSYN (CPF/MF: 336.093.238-25) e RICARDO ANDRÉ GOMES KISLITSYN (CPF/MF: 

296.752.418-029) bem como da Senhora ELIANA CALIXTO SANTOS MATSUBARA ( CPF/MF: 132.274.165-49) e do 

Senhor LUIS GUILHERME DA SILVA DIAS (CPF/MF: 110.897.648-47): 

 

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 do inventário dos bens deixados por VLADIMIR 

KISLITSYN (CPF/MF: 034.947.488-53) - Processo nº 1046202-27.2014.8.26.0002 e que foi designada a venda do bem 

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

 

A 1ª praça terá início em 13 de novembro de 2017, às 14h00min. 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 16 de novembro 

de 2017, às 14h00min e se encerrará em 13 de dezembro de 2017, 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 - 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 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. 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.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: IMÓVEL: Uma casa e respectivo terreno situado na Passagem Particular A, n° 105, esquina com a Rua Flórida, 

parte da quadra 169, do Brooklin Paulista, medindo 3,50 metros de frente para a Passagem Particular A, por 20,00 

metros da frente aos fundos, de forma regular, com a área de 70,00 metros quadrados mais ou menos, confinando pelo 

lado direito, visto o imóvel da Passagem particular A, nº 103 com extensão da Rua Flórida, do lado esquerdo com 

remanescente de área de Ada Cândida Soave Oliveira, e nos fundos com propriedade da Flexcel Administradora e Agro 

Pecuária Ltda. Cadastro Municipal n° 085.610.0003-1. Matrícula Atualizada: Verifica-se na Av.2 que a Passagem 

Particular A recebeu a denominação de Rua Ana Pereira Leão, e que o prédio nº 105, tem atualmente o nº 103. Consta 

na Av.4 que o imóvel desta matrícula fica gravado com a cláusulas de INCOMUNICABILIDADE e 

IMPENHORABILIDADE, definitivamente, imposta por LUIS GUILHERME DA SILVA DIAS, na qualidade de doador do 

numerário para aquisição do imóvel, objeto na R.03 da presente matrícula. Consta na R.05 a instituição de usufruto, 

tendo como usufrutuário o Sr. Luis Guilherme da Silva Dias (CPF/MF: 110.897.648-47). Consta na R.08 que o Sr. Luis 

Guilherme da Silva Dias vendeu o imóvel para o executado Vladimir Kislitsyn.Valor da Avaliação: R$ 698.876,70 

(Seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), atualizado até setembro/2017. 

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.Em pesquisa realizada junto ao site da SEFAZ, 

em 22/09/2017, verificou-se a existência de débitos de IPTU no valor de R$ 846,86. Em consulta realizada junto ao site 

da PGM, na mesma data, verificou-se a existência de débitos fiscais no valor total de R$ 1.093,39. Débitos 

Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade do adquirente, 

cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da ação: R$100.000,00 (cem mil reais) em 

setembro de 2014, 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. 

 

 

_________________________________ 

Léa Maria Barreiros Duarte  

Juíza de Direito 

 


