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03ª VARA DA FAMÍLIA 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 executado WILDES ATAIDE DE PAULA (CPF/MF nº 049.686.358-42) e do credor BANCO GMAC S.A : 

  

A MM. Juíza de Direito Léa Maria Barreiros Duarte, da 03ª Vara da Família 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 da Execução de Alimentos, Processo nº 1052841-

27.2015.8.26.0002 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 07 de novembro de 2016, às 12h45min. 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 novembro 

de 2016, às 12h45min e se encerrará em 30 de novembro de 2016, às 12h45min. O valor mínimo para venda em 2ª 

Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O valor da arrematação deve ser pago à vista.Todavia, o interessado em adquirir o bem penhorado em prestações 

poderá apresentar proposta, com observância aos requisitos do art. 895 do CPC/2015. 

 

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 (contato@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. 

 

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.                
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: 01 Automóvel Chevrolet/Cobalt 1.8LT, 8V Flex, ano de fabricação/modelo 2014, gasolina. Cor azul macaw. Placa 

FVE8049, Chassi 9BGJB69Z0EB282714, Renavam 01275262713. Depositária: Marli Guimarães de Paula (CPF 

092.397.758-97).  Localização do bem: Av. Interlagos, 4455 – Torre 1 – Apto 111 – Jd. Umuarama – Cep: 04661-300 – 

São Paulo/SP. Valor da Avaliação: R$ 36.763,00 (trinta e seis mil setecentos e setenta e três reais). Consta no site da 

Secretaria da Fazenda débitos do veiculo no valor de R$ 2.797,67 na data de 15/09/2016. Consta nos autos as fls. 

182/186 que o veiculo possui débitos de financiamento junto ao BANCO GMAC S.A no valor de R$ 6.134,47 referente as 

parcelas 20 a 24, em junho de 2016. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos 

diversos Órgãos. Débitos da ação: R$ 48.936,11 em setembro de 2016.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Léa Maria Barreiros Duarte 

Juíza de Direito 


