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04ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP 

 

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

da inventariante MARIA HEBE PEREIRA QUEIROZ (CPF/MF: 475.701.828-49):  

  

O Doutor, MM. Juiz de Direito Leonardo Aigner Ribeiro, da 04ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central 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 do Inventário e Partilha ajuizados pela Inventariante 

MARIA HEBE PEREIRA QUEIROZ do Espólio CLODOVIL HERNANDES (CPF/MF: 025.495.148-15) processo nº 

0308822-81.2009.8.26.0100 sendo 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 2017, às 13h15min. 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 2017, às 13h15min. e se encerrará em 30 de novembro de 2017, às 13h15min. 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 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: Um imóvel consistente em um terreno situado no Bairro do Léo em Ubatuba composto por 04 lotes autônomos, 

perfazendo uma área total de 4.375,13m². Lote 1) O imóvel é situado na comarca de Ubatuba, bairro do Léo, perímetro 

urbano, mais precisamente na BR 101-Rio Santos, entre as praias do Leo e do Meio, conhecido como Sertãozinho, de 

onde se destaca um lote de terreno que tem a seguinte descrição: “mede 26,00m de frente para a Rua das Rosas, do 

lado direito mede da frente aos fundos 67,00m, confrontando com propriedade de Leo Benedito de Toledo Lerro, e do 

lado esquerdo mede primeiramente em reta em direção aos fundos uma extensão de 11,00m, e dai deflete a esquerda e 

segue uma extensão de 67,50m até encontrar a linha dos fundos, confrontando nessas duas medidas com propriedade 

do ora outorgante cessionário, e finalmente na linha dos fundos mede 11m, confrontando com a cerca de propriedade do 

departamento nacional de Estradas de Rodagem, encerrando o terreno descrito uma área de 1.162,00m². Lote 2) O 

imóvel é situado na comarca de Ubatuba, bairro do Léo, perímetro urbano, mais precisamente na BR 101-Rio Santos, 

entre as praias do Leo e do Meio, conhecido como Sertãozinho, de onde se destaca um lote de terreno que tem a 

seguinte descrição: mede de frente para uma rua particular lá existente denominada Rua das Rosas 36,60m, do lado 

direito de quem da frente olha para o terreno mede 77,50, confrontando com a propriedade dela outorgante cedente, do 

lado esquerdo mede da frente aos fundos 49,30m confrontando com a cerca do DNER, e nos fundos mede 53,30m 

confrontando ainda com a cercado DNER, encerrando o terreno descrito uma área de 1.159,47m². O terreno descrito 

acha-se cadastrado junto a Prefeitura Municipal local como contribuinte nº 14.000.499-8 desde o exercício de 1980. Lote 

03) um imóvel consistente em um terreno situado no Bairro do Léo  o qual assim se descreve: localizado a 105,00m, 

distante do eixo da BR 101, KM. 27,5, do lado esquerdo, sentido Ubatuba a Parati, Sertãozinho do Leo, com os 

seguintes rumos: o ponto nº 1 está localizado na margem esquerda da Rua das Rosas, dai segue no rumo 70º10’NW por 

54,00m até o ponto nº 2, daí no rumo de 51º50’NE com 22,41m até o ponto nº 3; daí no rumo 70º 10’ SE com 40,89m até 

o ponto nº 4; daí no rumo 19º 05’ SW com 20,00m até o ponto nº1 encerrando o perímetro com área de 1.013.66m². 

Confrontando-se do ponto 01 ao 02 com Wanderley de Oliveira Gomes, do ponto nº 2 ao 3 com Espólio de Armando 

Almeida Santos do ponto nº 3 ao ponto nº 4 com Espólio de Armando Almeida Santos  e do ponto nº 4 ao 1 com a Rua 

das Rosas. O terreno descrito acha-se cadastrado junto a Prefeitura Municipal local como contribuinte nº 14.000.441-6 

desde o exercício de 1979. Lote 4) um imóvel consistente em um terreno situado no Bairro do Léo  o qual assim se 

descreve: localizado a 81,00m, distante do eixo da BR 101, KM. 27,5, do lado esquerdo, sentido Ubatuba a Parati, com 

os seguintes rumos: o ponto nº 1 está localizado na margem direita da Rua das Rosas, esquina com a Rua das Flores, 

daí seguindo rumo 09º 23’SE com 14,00m até o ponto nº 2; dai rumo de 28º 30’ SW com 20,00m até o ponto nº 3; dai no 

rumo de 67º 30’ NW com 40,89m até o ponto nº4; daí rumo 02º 30’ NW com 13,70m até o ponto nº 05; daí rumo 84º 30’ 

NE com 46,00m até o ponto nº 1, encerrando o perímetro com área de  1.040,00m². Confrontando-se do ponto nº 01 ao 
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03 com a Rua das Rosas. Do ponto 03 ao 04 com propriedade do outorgado cessionário, e do ponto nº 04 ao 05 com 

Espólio de Armando de Almeida Santos, e do ponto 05 ao ponto 01 com a Rua das Flores. O terreno descrito acha-se 

cadastrado junto a Prefeitura Municipal local como contribuinte nº 14.000.388-6 desde o exercício de 1979. Valor da 

Avaliação: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), consoante homologação do Ministério Público, folhas 

2292 do processo em referência. 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. OBS: Compete 

ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

 

   Eu,                                                                                                      escrivã (o) subscrevi. 

 

 

__________________________________________ 

Leonardo Aigner Ribeiro 

Juiz de Direito 

 

 
 
 


