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03ª VARA CÍVEL COMARCA DE GUARULHOS 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA EM RESUMO e de intimação dos executados JOSE RIBAMAR MATOS DA SILVA (CPF/MF: 
011.697.858-91) – Espólio, VICTORIA NOBRE MACHADO RIBAMAR e MARIA JOSÉ NOBRE MACHADO (CPF/MF: 228.647.763-

91) da interessada JULIANA KAREN DOS SANTOS (CPF/MF: 270.331.448-57) da ocupante do imóvel MARIA IGNEZ PACE 
MENDES DE OLIVEIRA e do Ministério Público o Estado de São Paulo-SP: 
  
A MM. Juiza de Direito Adriana Porto Mendes, da 03ª Vara Cível da Comarca de Guarulhos– 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 em que é 
exequente CANDIDA MARIA RIBAMAR SACCHI, JOÃO DARCIO SACCHI (CPF/MF: 430.187.938-20), JOSÉ RIBAMAR MATOS 
DA SILVA FILHO (CPF/MF: 701.052.518-87), ANA MARIA MANFRINATTI RIBAMAR (CPF/MF: 561.198.108-97), MARCIA 
RIBAMAR HERINGER (CPF/MF: 039.123.378-53), AYLTON HERINGER (CPF/MF: 053.304.678-53), SERGIO RIBAMAR FRANCO 
MATOS DA SILVA (CPF/MF: 701.052.278-20) e ANA LUIZA DI POLI (CPF/MF: 038.891.218-96) executados JOSE RIBAMAR 
MATOS DA SILVA (CPF/MF: 011.697.858-91) – Espólio, VICTORIA NOBRE MACHADO RIBAMAR e MARIA JOSÉ NOBRE 
MACHADO (CPF/MF: 228.647.763-91), e interessada JULIANA KAREN DOS SANTOS (CPF/MF: 270.331.448-57) Processo nº 
0016126-46.1997.8.62.0224  que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início no dia 03 de outubro de 2016, às 13:15hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da avaliação nos 
3 (três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 06 de outubro de 2016, 
às 13:15 hs e se encerrará no dia 26 de outubro de 2016, às 13:15 hs.O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 80% 
(oitenta 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 
 
Imóvel: Apartamento de nº 152, Bloco “I”, 15º andar do Edifício Asada, à Rua Padre Celestino, nº148, perímetro urbano, com área 
útil de 38,72 m², área comum de 13,57m², totalizando a área global construída de 52,29m², correspondendo-lhe ao terreno fração 
ideal de 0,005070%, matriculado sob nº 41.003 do 1º CRI de Guarulhos –SP. Valor da Avaliação: R$ 181.083,35 (cento e oitenta e 
um mil e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) atualizados até julho de2016 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. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel serão 
de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da ação: R$ 86.929,61 
(oitenta e seis mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos), valores que deverão ser atualizados para a data da 
arrematação e pelo qual responderão o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença, o 
executado nesta ação. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 
 

 
Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 
_________________________________ 

Adriana Porto Mendes 
Juiz de Direito 
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