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03ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP 

 

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

dos executados JOSE ANTONIO VIEIRA (CPF/MF: 693.921.888-20) e VANILDA BATISTA VIEIRA (CPF/MF: 

000.296.018-43), bem como da PREFEITURA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CNPJ/MF: 46.395.000/0001-39) e da 

terceira interessada ACER PARTICIPAÇÕES S/A (CNPJ/MF: 06.921.325/0001-93): 

  

O MM. Juiz de Direito Luciano Gonçalves Paes Leme, da 03ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé 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 nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA tendo como Requerente CONDOMÍNIO 

ARQUIPÉLAGO DOS AÇORES (CNPJ/MF: 08.348.423/0001-09) e Requeridos JOSE ANTONIO VIEIRA e VANILDA 

BATISTA VIEIRA, processo nº 0015350-58.2010.8.26.0008 sendo designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo 

com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 18 de junho de 2018, às 12h 45min. 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 21 de junho de 2018, às 

12h 45min e se encerrará em 20 de julho de 2018, às 12h 45min. 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 http://www.lut.com.br/ 

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco 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 

 

BEM: IMÓVEL: - APARTAMENTO Nº 203, localizado no 20º andar do BLOCO C2" do “CONDOMÍNIO ARQUIPÉLAGO 

DOS AÇORES", situado à Rua Apucarana, nº 850, no 27º SUBDISTRITO - TATUAPÉ, contendo uma área útil de 93,020 

m2, área comum de 83,950m2, área total de 176,970m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de terreno de 0,1657% e 

uma participação nas áreas comuns do setor de 1,2446%, estando vinculadas a esta unidade, 02 (duas) vagas na garagem 

localizada nos subsolos do edifício (setor “C2”). Imóvel registrado sob a matrícula nº 199.475 do 9º CRI de São Paulo. 

Matrícula Atualizada: Consta na Av.4 que o imóvel da presente matrícula é tributado atualmente através do 

CONTRIBUINTE NÚMERO 054.177.0338-9. Consta na Av.9 a penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 653.718,10 

(Seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e dezoito reais e dez centavos), atualizado até abril/2018 pela Tabela Prática 

do TJSP. 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 26/04/2018, verificou-se a existência de débitos de IPTU referentes ao exercício atual no valor de R$ 

2.952,00. Em consulta realizada ao site da PGM, em 26/04/2018, verificou-se a existência de débitos fiscais inscritos em 

dívida ativa no valor R$19.545,43. Débitos da ação R$ 14.639,40 (quatorze mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta 

reais) em março de 2018, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o 

produto da arrematação. OBS: Compete ao interessado no bem 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 

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. 

 

 

_________________________________ 

Luciano Gonçalves Paes Leme  

Juiz de Direito 
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