
 
 

06ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO – SÃO PAULO 

 

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

dos executados GENIVALDO FERREIRA MARTINS (CPF/MF: 135.156.008-50) e sua cônjuge RUTE DE JESUS DA 

SILVA MARTINS (CPF/MF: 402.160.715 -34): 

 

O MM. Juiz de Direito Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez, da 06º Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro - 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 Ação de Execução de Titulo Extrajudicial, ajuizada por HENRIQUE 

CORREIA DE NORONHA (CPF/MF: 910.871.988-87) contra GENIVALDO FERREIRA MARTINS (CPF/MF: 

135.156.008-50), e outra processo nº 0175348-22.2006.8.26.0002 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 

de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 21 de março de 2017, 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 24 de março de 

2017, às 15h00min e se encerrará em 20 de abril de 2017, 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 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. 

 

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.            

        

http://www.lut.com.br/


 
 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

IMÓVEL: FRAÇÃO IDEAL de imóvel corresponde a 48,20% da matrícula nº 63.990 do 11º C.R.I. de São Paulo, cuja 

cota está em nome da requerida. Terreno constante do lote 8 da quadra 26, no Jardim São Bernardo, nº 32, Capela do 

Socorro, medindo 20m de frente para a Rua Osvaldo Santiago (antiga rua R), 3,50m na esquina em canto chanfrado 

formado pela rua Osvaldo Santiago, antiga Rua M; 29 m ao longo da citada rua Dr. Antônio Simões de  Carvalho, por 

25m da frente aos fundos, pelo lado esquerdo de quem do Terreno olha para Rua Osvaldo Santiago, onde confina com 

lote 7, tendo nos fundos 2m e confina com parte do lote 9 encerrando a Área de 327,00m².  De acordo com laudo de 

avaliação sobre o terreno do imóvel, acima descrito, encontra-se edificado um prédio com características de uso misto 

residencial e comercial, encerrando a área total construída de 774,86m². No pavimento térreo possui: 4 (quatro) salas 

comerciais, dormitório, sala íntima, rampa de acesso a área residencial e escadas de acesso aos pavimentos 

superiores. No pavimento inferior possui: 2 dois) dormitórios, sala de estar, sala de jantar, cozinha, dependência, 

garagem, área de serviço e 2 banheiros. Possui dois pavimentos superiores destinados para apartamentos/salas 

comerciais. Matricula atualizada: Consta na Av. 6/63.990 a penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 829.192,06 

(oitocentos e vinte e nove mil, cento e noventa e dois reais e seis centavos) atualizado para janeiro de 2017 pela 

Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado 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$ 180.478,08 (cento e oitenta mil, quatrocentos e setenta e oito reais e oito 

centavos) em janeiro de 2017. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos 

Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Luiz Raphael Nardy Lencioni Valdez 

Juiz de Direito 

  

 

 

 


