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01ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO TATUAPÉ 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 FRAMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ/MF: 56.472.970/0001-44), Espólio de 

ANGIOLINO NEPITA representado pela inventariante ANA PAULA SCABELLO MELLO (CPF/MF: 157.457.778-69), 

NADIR FORCINETTI DE LION (CPF/MF: 152.819.528-03), IRACEMA FORCINETTI (CPF/MF: 152.819.558-29), 

ADILSON FORCINETTI (CPF/MF: 039.500.458-64), AMILTON FORCINETTI (CPF/MF: 106.819.558-29) e do Espólio de 

ADELCIO FORCINETTI representado pela inventariante IRENE DE QUEIROZ FORCINETTI (CPF/MF: 073.586.928-

33), bem como da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO (CNPJ/MF: 46.395.000/0001-39) e dos terceiros 

interessados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAINT GERMAIN (CNPJ/MF: 05.552.870/0001-97), CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 

SAN RAFAEL (CNPJ/MF: 02.214.954/0001-22), BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A (CNPJ/MF: 00.517.645/0001-04) e 

ITAÚ UNIBANCO S/A. (CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04): 

 

O MM. Juiz de Direito Paulo Guilherme Amaral Toledo, da 01ª Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé 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 DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE, 

ajuizada por JOMAM CONSTRUTORA E COMERCIAL LTDA (CNPJ/MF: 48.954.267/0001-44) contra FRAMAN 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, Espólio de ANGIOLINO NEPITA representado pela inventariante ANA 

PAULA SCABELLO MELLO, NADIR FORCINETTI DE LION, IRACEMA FORCINETTI, ADILSON FORCINETTI, 

AMILTON FORCINETTI e do Espólio de ADELCIO FORCINETTI representado pela inventariante IRENE DE QUEIROZ 

FORCINETTI, Processo nº 0209392-44.2009.8.26.0008 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 

as regras expostas a seguir: 

 

A praça única terá início em 19 de março de 2018, às 13h15min, e se encerrará em 18 de abril de 2018, às 13h15min. O 

valor mínimo para venda corresponderá a R$ 779.000,00 (setecentos e setenta e nove mil reais), conforme decisão de fls. 

2.407, nos termos proposto pelas partes às fls. 2.231/2.232. 

 

O interessando em adquirir o bem penhorado em prestações poderá propor o parcelamento do preço nos termos do artigo 

895 e parágrafos do Código de Processo Civil, garantido por hipoteca do próprio imóvel. 
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A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos 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 

 

LOTE 01) O APARTAMENTO nº 72, localizado no 7º andar do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, 

número 1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 153,390m2 (na qual já está incluída 

a área de 5,72m2, correspondente ao depósito nº 14, localizado no 2º subsolo do empreendimento), área real comum de 

100,156m2, área real total de 253,546m2 e a fração ideal no terreno de 3,1127%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 

229.335 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0364-3. Segundo informações 

obtidas junto ao site da Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 

58.615,93 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 6.113,91. A VAGA DE GARAGEM nº 46, destinada a 

automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 

1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área 

real total de 33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.350 do 9º Cartório 

de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0419-4. Segundo informações obtidas junto ao site da 

Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.473,75 e débitos de IPTU 

para o exercício atual no valor de R$ 539,23. A VAGA DE GARAGEM nº 48, destinada a automóvel de médio porte, 

localizada no 2º subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º 

SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 

33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.351 do 9º Cartório de Registro 

de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0421-6. Segundo informações obtidas junto ao site da Prefeitura de 

São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.594,42 e débitos de IPTU para o exercício 

http://www.lut.com.br/
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atual no valor de R$ 539,23. A VAGA DE GARAGEM nº 47, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º 

subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, 

contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração ideal no 

terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.365 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 

Contribuinte nº 054.070.0420-8. Segundo informações obtidas junto ao site da Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, 

constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.473,75 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 539,23. 

Valor da Avaliação: R$ 779.000,00 (setecentos e setenta e nove mil reais) em novembro de 2016, conforme decisão de 

fls. 2.407, nos termos do valor proposto pelas partes às fls. 2.231/2.232. 

 

LOTE 02) O APARTAMENTO nº 82, localizado no 8º andar do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, 

número 1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 153,390m2 (na qual já está incluída 

a área de 5,72m2, correspondente ao depósito nº 16, localizado no 2º subsolo do empreendimento), área real comum de 

100,156m2, área real total de 253,546m2 e a fração ideal no terreno de 3,1127%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 

229.336 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0366-1. Segundo informações 

obtidas junto ao site da Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 

58.615,93 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 6.113,91. A VAGA DE GARAGEM nº 63, destinada a 

automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 

1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área 

real total de 33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.352 do 9º Cartório 

de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0436-4. Segundo informações obtidas junto ao site da 

Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.480,76 e débitos de IPTU 

para o exercício atual no valor de R$ 539,23. A VAGA DE GARAGEM nº 72, destinada a automóvel de médio porte, 

localizada no 2º subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º 

SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 

33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.354 do 9º Cartório de Registro 

de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0445-3. Segundo informações obtidas junto ao site da Prefeitura de 

São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.473,75 e débitos de IPTU para o exercício 

atual no valor de R$ 539,23. A VAGA DE GARAGEM nº 73, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º 

subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, 

contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração ideal no 

terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.355 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 

Contribuinte nº 054.070.0446-1. Segundo informações obtidas junto ao site da Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, 



 

4 
Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 
 

constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.473,75 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 539,23. 

Valor da Avaliação: R$ 779.000,00 (setecentos e setenta e nove mil reais) em novembro de 2016, conforme decisão de 

fls. 2.407, nos termos do valor proposto pelas partes às fls. 2.231/2.232. 

 

LOTE 03) O APARTAMENTO nº 92, localizado no 9º andar do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, 

número 1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 153,390m2 (na qual já está incluída 

a área de 5,72m2, correspondente ao depósito nº 18, localizado no 2º subsolo do empreendimento), área real comum de 

100,156m2, área real total de 253,546m2 e a fração ideal no terreno de 3,1127%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 

229.337 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0368-6. Segundo informações 

obtidas junto ao site da Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 

58.615,93 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 6.113,91. A VAGA DE GARAGEM nº 44, destinada a 

automóvel de médio porte, localizada no 2º subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 

1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área 

real total de 33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.348 do 9º Cartório 

de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0416-1. Segundo informações obtidas junto ao site da 

Prefeitura de São Paulo/SP, em 19/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.473,75 e débitos de IPTU 

para o exercício atual no valor de R$ 539,23. A VAGA DE GARAGEM nº 45, destinada a automóvel de médio porte, 

localizada no 2º subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º 

SUBDISTRITO – TATUAPÉ, contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 

33,899m2 e a fração ideal no terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.349 do 9º Cartório de Registro 

de Imóveis de São Paulo/SP. Contribuinte nº 054.070.0417-8. Segundo informações obtidas junto ao site da Prefeitura de 

São Paulo/SP, em 26/01/2018, constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.473,75 e débitos de IPTU para o exercício 

atual no valor de R$ 539,23. A VAGA DE GARAGEM nº 66, destinada a automóvel de médio porte, localizada no 2º 

subsolo do “EDIFÍCIO SAINT GERMAIN”, situado à Rua Emílio Mallet, número 1.504, no 27º SUBDISTRITO – TATUAPÉ, 

contendo a área real privativa de 9,870m2, área real comum de 24,029m2, área real total de 33,899m2 e a fração ideal no 

terreno de 0,2645%. Imóvel registrado sob a matrícula nº 229.353 do 9º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 

Contribuinte nº 054.070.0439-9. Segundo informações obtidas junto ao site da Prefeitura de São Paulo/SP, em 26/01/2018, 

constam débitos na Dívida Ativa no valor de R$ 5.473,75 e débitos de IPTU para o exercício atual no valor de R$ 539,23. 

Valor da Avaliação: R$ 779.000,00 (setecentos e setenta e nove mil reais) em novembro de 2016, conforme decisão de 

fls. 2.407, nos termos do valor proposto pelas partes às fls. 2.231/2.232. 
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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: Conforme informações 

obtidas junto a advogada do Condomínio Edifício Saint Germain, constam débitos condominiais no valor de R$ 130.175,39, 

atualizados até janeiro/2018, para cada uma das unidades, conforme documentos anexos. Custas e Despesas 

Processuais: Conforme decisão de fls. 2.347 constam custas e despesas processuais no valor de R$ 1.131,74. OBS: 

Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Os bens serão vendidos no 

estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar suas condições, 

antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. Compulsando o processo em epígrafe verificou-se a 

existência das penhoras realizadas no rosto dos autos referentes aos processos nº 1007593.54.2014.8.26.0008 e 

0016158-58.2013.8.26.0008. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Paulo Guilherme Amaral Toledo  

Juíz de Direito 

 

 


