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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 

do executado JOSÉ CARLOS FERREIRA MARTINS (CPF/MF: 010.263.348-70): 

  

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 ajuizados por LEILA DE FREITAS MARTINS em face de 

JOSÉ CARLOS FERREIRA MARTINS processo nº 0320657-66.2009.8.26.0100 sendo designada a venda do bem 

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

 

A 1ª praça terá início em 17 de outubro de 2016, às 15h00min. 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 20 de outubro  de 

2016, às 15h00min e se encerrará em 09 de novembro de 2016, às 15h00min. 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 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 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.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Metade ideal (50%) de uma casa e terreno situados à Rua Pirassununga nº. 239 que na planta de desdobro 

corresponde ao lote B, no 33º subdistrito Alto da Mooca, que assim se descreve: perímetro passando pelos pontos A-3 e 
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A-4, localizado sobre o alinhamento impar que os imóveis formam para a referida Rua Pirassununga. Segue pelo 

alinhamento frontal da rua Pirassununga distancia de 10,45m. Deflete à esquerda, abandonando o alinhamento, segue 

por linha divisória e distância de 21,70m passando pelos pontos A-3 e A-4, confrontando com parte do lote, agora 

denominado lote “A”, com os prédios 204,196 e 186 da Rua Mogi Mirim, pertencentes respectivamente a Ambrozio dos 

Reis Gonçalves e sua mulher, Monoel Gomes de Oliveira e Ana Cristina de Assis Alcântara. Deflete à sua esquerda e 

segue à distância de 3,40m, confrontando com parte do lote, agora denominado lote “C”.Consoante laudo de avaliação o 

imóvel conta com 01 dormitório tipo suíte, 02 dormitórios e 01 banheiro, sala de estar integrada a sala de jantar, cozinha 

com copa, escada, lavanderia e acesso para a garagem de 02 automóveis. Imóvel registrado perante o 7º C.R.I. de São 

Paulo sob o nº. 75.919. Contribuinte nº: 052.016.0038-7. Consoante pesquisa realizada no site da Prefeitura  de São 

Paulo consta débito de IPTU de R$ 2.375,97 nesta data (01/09/16). Matrícula atualizada: Consta na Av. 03 penhora da 

metade ideal (1/2) ou 50% do imóvel derivado do processo nº:0320657-66.2009.8.26.0100..Valor da Avaliação: R$ 

196.544,62 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), atualizado até 

agosto/2016 de acordo com 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. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão de responsabilidade 

do adquirente, cabendo ao interessado à pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da ação: R$ 141.242,14 em 

junho/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. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Leonardo Aigner Ribeiro 

Juiz de Direito 

 

 


