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04ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados SILVANA AMÂNCIO (CPF/MF 088.836.188-23), HÉLIO MATHIAS DIAS (CPF/MF 104.431.768-09) e 

MARMORARIA BOA VISTA LTDA (CPF/MF 00.611.802/0001-38) 

 

A Doutora, MM. Juíza de Cláudia de Lima Menge, da 04ª Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros 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 em que é exequente MARQUES GODOI CONSTRUTORA LTDA e 

executado SILVANA AMÂNCIO e outros, Processo nº 0015377-47.2001.8.26.0011 que foi designada a venda do bem 

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

 

Da praça – A 1ª praça terá início no dia 03 de junho de 2016, às 14:30 hs. 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 09 de junho de 2016, às 14:30 hs e se encerrará no dia 29 de junho de 2016, às 14:30 hs. 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, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, a ser obtida 

junto à Gestora Judicial LUT pelo telefone 0 xx 11 3266-2771 ou por e-mail (cobranca@lut.com.br). 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
mailto:cobranca@lut.com.br
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RELAÇÃO DOS BENS 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Cláudia de Lima Menge  

Juiza de Direito 

 

Lote único: 1) Um apartamento n.º 153, localizado no 15.º andar do Edifício "B" – Milão, Integrante do Condomínio 

Residencial Leonardo da Vinci, situado à Avenida Diogo de Azevedo, n.º 22, no 13.º Subdistrito, Butantã, com a área 

privativa de 60,520m², a área comum de 29,618m², perfazendo a área total de 90,138m², cabendo-lhe a fração ideal de 

0,7471% do terreno e das coisas comuns do condomínio e tocando-lhe a quota de participação de 07471% nas despesas 

de condomínio, sob matrícula n.º 123.522. Consta na R.06 da referida matricula a penhora exequenda. Contribuinte: 

160.173.0119-4. Consta no site da PMSP débitos de IPTU no valor de R$ 966,92 nesta data (05/04/2016). Valor da 

avaliação: R$ 316.600,89 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos reais e oitenta e nove centavos), atualizados até 

março/2016. 2) Uma vaga descoberta simples sob n.º 16, localizada na área externa do Condomínio Residencial Leonardo 

da Vinci, constituído pelos Edifícios a Florença e B Milão, situado à Avenida Diogo de Azevedo, n.º 22, no 13.º Subdistrito, 

Butantã, com a área privativa de 10,00m², a área comum de 12,023m², perfazendo a área total de 22,023m², cabendo-lhe 

a fração ideal de 0,0654% do terreno e das coisas comuns do condomínio e tocando-lhe a quota de participação de 

0,0654% nas despesas de condomínio, sob a  matrícula 123.539 do 18.º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

São Paulo-SP. Consta na R.06 da referida matricula a penhora exequenda Contribuinte: 160.173.0138-0. Consta no site 

da PMSP débitos de IPTU no valor de R$ 198,64 nesta data (05/04/2016). Valor da avaliação: R$ 26.471,65 (vinte e seis 

mil quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), atualizados até março/2016. Valor total das 

avaliações: R$ 343.072,54 (trezentos e quarenta e tres mil setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), atualizados 

até março/2016. Débitos da ação: R$ 67.526,88 em outubro de 2010, 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. Débitos Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes sobre o imóvel 

serão de responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado a pesquisa junto ao órgão competente. 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: A hipoteca que consta nas matriculas já foi baixada 

conforme fls. 891/896 dos autos. Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


