
 

 

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 

 

 

08ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP  

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação 
dos executados TAKESHI YAMAMUTI (CPF/MF: 655.576.038-91), SOLANGE MARIA DE ALMEIDA YAMAMUTI 
(CPF/MF: 023.003.128-59), bem como do interessado ADENES LOBO CASAGRANDE (CPF/MF: 178.505.828-29): 
  

O MM. Juiz de Direito Gustavo Dall’Olio, da 08ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/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 Cobrança de Aluguel, ajuizada por DOMINGOS CARMINHOLLI (CPF/MF: 

093.366.218-15), CATARINA PINTO CARMINHOLLI (CPF/MF: 006.160.728-21) e SERGIO LUIS PINTO CARMINHOLLI 

(CPF/MF: 043.948.468-54) contra TAKESHI YAMAMUTI (CPF/MF: 655.576.038-91), SOLANGE MARIA DE ALMEIDA 

YAMAMUTI (CPF/MF: 023.003.128-59) - Processo nº 0017445-76.2009.8.26.0564 que foi designada a venda do bem 

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

 

A 1ª praça terá início em 22 de agosto de 2018, às 15h00min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 

dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 27 de agosto de 2018, 

às 15h00min e se encerrará em 25 de setembro, às 15h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 

60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 

 

O interessando em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar: (i) até o início da primeira etapa, proposta 

por valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 60% do 

valor de avaliação atualizado ou 80% do valor da avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

  

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 

 

IMÓVEL: O APARTAMENTO nº 1002 – Tipo B, do Edifício Lido, à Av. Mal. Floriano Peixoto, nº 129, localizado no 11º 

pavimento ou 10º andar, contendo: living, dormitório, cozinha, banheiro e área de serviço com tanque, com a área 

construída de 47,69m², correspondendo-lhe uma fração ideal equivalente a 8,50m², no terreno e uma parte ideal de 1/149 

nas partes comuns do edifício e de 1/288 nas partes comuns a todas as unidades autônomas dos Edifícios Cannes e Lido; 

confrontando na frente, com o corredor de circulação, por onde tem entrada o apartamento; de um lado com o apartamento 

nº 1001, de outro com o apartamento nº 1003, e nos fundos com a área que separa o Edifício Lido do Edifício Cannes e 

http://www.lut.com.br/
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serve de circulação e de entrada e saída de automóveis dos dois edifícios, cujo terreno acha-se descrito e caracterizado 

na especificação arquivada neste cartório. Cadastro Municipal: 65.032.002.267. Imóvel devidamente matriculado sob nº 

3.955 do 3º CRI de Santos. Matrícula Atualizada: Consta que o imóvel foi dado em caução para ADENES LOBO 

CASAGRANDE (CPF/MF: 178.505.828-29). Valor do Imóvel: R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais) em 

setembro de 2017. Débitos da ação: R$ 69.765,35 (sessenta e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e 

cinco centavos), em outubro 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 de IPTU: R$ 418,88 (quatrocentos e dezoito reais e oitenta e oito centavos) em julho de 2.018. OBS: - 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.  

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Gustavo Dall’Olio  

Juíz de Direito 

 

 


