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24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados BEST CHECK COMÉRCIO DE ALIMENTOS E RESTAURANTE LTDA (CNPJ/MF 73.105.306/0001-86), 

OSNY SILVEIRA JUNIOR (CPF/MF 049.259.638-72) e sua mulher MARIA JOSÉ CUPOLLO SILVEIRA (CPF/MF 

131.853.778-93) e da credora hipotecária CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CNPJ/MF 00.360.305/0001-04) 

 

O MM. Juiz de Direito Claudio Antonio Marquesi, da 24ª 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 ajuizada por BEST CHECK COMÉRCIO DE ALIMENTOS E 

RESTAURANTE LTDA contra ELIZABETH CRUZ DE OLIVEIRA e outro - Processo nº 0634173-95.2000.8.26.0100  

que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 09 de janeiro de 2017, às 14h15min. 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 12 de janeiro de 

2017, às 14h15min e se encerrará em 09 de fevereiro de 2017, às 14h15min. 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 3% (três 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.         
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um prédio sob n° 337 da Rua Dom Paulo Pedrosa, antiga Rua B e respectivo terreno, lote n° 3 da quadra 6, em 

Paineras do Morumbi, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com a área de 494,00 m2, sob a matrícula 167005 do 15º CRI de 

São Paulo. Contribuinte: 300.057.0003-2. Consta nos autos débitos de IPTU no valor de R$ 237.795,41. Consoante 

decisão de fls. 1.762 dos autos esta divida fiscal ficará sob a responsabilidade do arrematante.  Consta nos autos que a 

credora hipotecária CAIXA ECONOMICA FEDERAL possui crédito no valor de R$ 49.530,29 em setembro de 2015.  

Valor da Avaliação: R$ 996.475,01. (Novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e um 

centavo), atualizado até outubro/2016. Débitos da ação: R$ 114.852,09 em junho de 2009, 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. OBS: Compete ao interessado no bem eventual 

pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Claudio Antonio Marquesi 

Juíz de Direito 

 

 


