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10ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados PAULO ANTONIO MENDES e ANÉZIA RUIZ MENDES: 

  

A Doutora, MM. Juiza de Direito Glaís de Toledo Piza Peluso, da 10ª Vara da Família e Sucessões do Fórum Central - 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo, 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 Ação de Execução de 

Alimentos nº 0639132-31.2008.8.26.0100 e apenso nº 063.9133.16.2008 constando como requerente I.S.M.,  

representada por VALÉRIA MARTINS STRIATO e como requeridos PAULO ANTONIO MENDES (CPF: 065.954.998-0) 

e ANÉZIA RUIZ MENDES (R.G.: 6.563.860-8), tendo sido designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 

regras expostas a seguir:  

 

A 1ª praça terá início em 18 de outubro de 2016, às 14h30min. 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 21 de outubro de 

2016, às 14h30min e se encerrará em 10 de novembro de 2016, às 14h30min. 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 6% (seis 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 

 

IMÓVEL: Um prédio residencial, sob nº 43, da Rua Gabriel de Vasconcelos, na Vila Rosália, perímetro urbano e seu 

respectivo terreno, constituído pelo lote nº 85, da quadra nº 124, medindo 8,01 m de frente e nos fundos, 8,00 m; por 

23,63 m do lado direito e do lado esquerdo mede 23,17 m da frente aos fundos, encerrando 187,20 m²; confrontando de 

um lado com o prédio nº 51; de outro lado com o prédio nº 202 e nos fundos com o prédio nº 82, da Rua Chile, município 

de Guarulhos, SP, sob a Matrícula nº 119.375 do 2º CRI de Guarulhos/SP. Inscrição Cadastral: 083.44.70.0312.00.000. 

Penhora: Consta dos registros AV.01 e AV.02 da matrícula nº 119.375 do 2º Oficial de Registro de Imóveis Títulos e 

Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos-SP as penhoras exequendas.  Valor da Avaliação: 

R$ 284.248,33. (duzentos e oitenta e quatro mil, duzentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), atualizado até 

agosto/2016 de acordo com sistema para atualização monetária de débitos do Tribunal de Justiça de São Paulo. 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. Débitos da ação: R$ 222.178,25 em fevereiro/2016, 

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. 

 

 

_________________________________ 

GLAÍS DE TOLEDO PIZA PELUSO 

Juiza de Direito 

 

 


