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19º VARA CÍVEL 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 

dos executados HOMENS DE PRETO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/C LTDA. (CNPJ/MF: 02.779.806/0001-55), ELIO 

RENZO BOSI PICCHIOTTI (CPF/MF: 920.720.468-15) e ROSANA SURACI PICCHIOTTI (CPF/MF: 010.865.678-03): 

  

A MM. Juíza de Direito Camila Rodrigues Borges de Azevedo, da 19º Vara Cível 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 da Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança de 

Aluguéis, ajuizada por ALBERT AMMAR (CPF/MF: 001.015.248-20) e GAMILA AMMAR (CPF/MF: 216.436.318-37)  

contra  HOMENS DE PRETO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA S/C LTDA. (CNPJ/MF: 02.779.806/0001-55), ELIO RENZO 

BOSI PICCHIOTTI (CPF/MF: 920.720.468-15) e ROSANA SURACI PICCHIOTTI (CPF/MF: 010.865.678-03) processo 

nº 0215575-80.2008.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 

seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 11 de outubro de 2016, às 12h30min. 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 14 de outubro de 

2016, às 12h30min e se encerrará em 03 de novembro de 2016, às 12h30min. 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 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 

 

IMÓVÉIS: Um prédio de dois andares, à Rua Dr. João Maria, nº 199, no 37º subdistrito-Aclimação, e seu terreno 

medindo 8,00m de frente para a citada rua, por 20,00m da frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a 

largura de 7,70m, ou seja, com a área de 160,00m², mais ou menos.Consta no laudo de avaliação que o referido imóvel 

que o pavimento térreo é constituído de abrigo e garagem para carro, hall social, sala de estar, sla de jantar, lavado, 

copa e cozinha, nos fundos deste pavimento há uma edícula constituída de lavanderia, WC e no pavimento superior 

desta edícula há um quartinho/depósito. No pavimento superior do imóvel há três dormitórios, sendo uma suíte, sala 

íntimae/ou escritório e banheiro social., imóvel este devidamente matriculado sob nº 8.793 do 16º CRI de São Paulo. 

Contribuinte nº 038.054.0002-0.  Valor da Avaliação: R$ 770.961,29 (setecentos e três mil e setecentos reais), 

atualizado até outubro de 2016 pela Tabela Prática do TJSP. Débitos de IPTU: Em consulta ao site da Prefeitura 

http://www.lut.com.br/
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Municipal de São Paulo, verificou-se que o referido imóvel possui débitos no valor de R$30.457,29 (trinta mil 

quatrocentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos) em agosto de 2016. Débitos da ação referentes aos 

fiadores: R$ 241.917,81 (duzentos e quarenta e um mil novecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos) 

atualizados até março de 2015, 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 da ação referentes aos locatários: R$412.314,40 (quatrocentos e doze mil trezentos e quatorze reais e 

quarenta centavos) débitos esses não cumulativos e atualizados até setembro de 2014. OBS: Compete ao interessado 

no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Camila Rodrigues Borges de Azevedo  

Juíza de Direito 

 

 


