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02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

do executado ISMAEL DA SILVA LOPES (CPF 456.167.798-49) E SUA ESPOSA CÉLIA M. LOPES: 

  

O MM. Juiz de Direito Frederico Lopes Azevedo, da 02ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/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 Procedimento Ordinário - Condomínio, ajuizada por CONDOMÍNIO SHOPPING 

CENTER JAGUARI contra ISMAEL DA SILVA LOPES - Processo nº 0011468-48.2006.8.26.0099 que foi designada a 

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

 

A 1ª praça terá início em 07 de novembro de 2016, às 13h45min. 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 10 de novembro 

de 2016, às 13h45min e se encerrará em 30 de novembro de 2016, às 13h45min. 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. 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 

 

BEM: Direitos decorrentes do Contrato de Compra e Venda: “Matrículas 56.420, 57.044 e 35.579, módulos: 48 (ficha 

complementar nº 07), 49 (ficha complementar nº 08), 52 (ficha complementar nº 09), 53 (ficha complementar nº 10) e 

módulo 54 (ficha complementar nº 11), imóveis localizados no Condomínio Shopping Center Jaguari, situado na Avenida 

Farmacêutico Francisco de Toledo Leme, Taboão, de propriedade do executado.” Obs.: De acordo com o Laudo de 

Avaliação: 1.Módulo nº 48, localizado no Condomínio denominado “Shopping Center Jaguari”, situado na Avenida 

Francisco de Toledo Leme, bairro do Taboão nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, perfazendo a área privativa 

de 53,00 metros quadrados, correspondente a uma fração ideal na área comum de 42,4521 metros quadrados. Matricula 

nº 35.579, ficha complementar nº 07 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista; 2. Módulo nº 
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49, localizado no Condomínio denominado “Shopping Center Jaguari”, situado na Avenida Francisco de Toledo Leme, 

bairro do Taboão nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, perfazendo a área privativa de 40,00 metros quadrados, 

correspondente a uma fração ideal na área comum de 32,0393 metros quadrados. Matricula nº 35.579, ficha 

complementar nº 08 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista; 3. Módulo nº 50, localizado 

no Condomínio denominado “Shopping Center Jaguari”, situado na Avenida Francisco de Toledo Leme, bairro do Taboão 

nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, perfazendo a área privativa de 40,00 metros quadrados, correspondente a 

uma fração ideal na área comum de 32,0393 metros quadrados. Matricula nº 56.420 do Cartório de Registro de Imóveis 

da Comarca de Bragança Paulista; Matricula atualizada nº 56.420 – Em Av.1 consta penhora nos autos do processo nº 

1191/99 e AP. 1083/04 em que a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista move em face de AMSP Empreendimentos 

Ltda. 4. Módulo nº 51, localizado no Condomínio denominado “Shopping Center Jaguari”, situado na Avenida Francisco 

de Toledo Leme, bairro do Taboão nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, perfazendo a área privativa de 38,00 

metros quadrados, correspondente a uma fração ideal na área comum de 30,4373 metros quadrados. Matricula nº 

57.044 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista; Matricula atualizada nº 57,044 – Em Av.1 

consta penhora nos autos do processo nº 212/06 em que a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista move em face de 

AMSP Empreendimentos Ltda. 5. Módulo nº 52, localizado no Condomínio denominado “Shopping Center Jaguari”, 

situado na Avenida Francisco de Toledo Leme, bairro do Taboão nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, 

perfazendo a área privativa de 32,00 metros quadrados, correspondente a uma fração ideal na área comum de 25,6314 

metros quadrados. Matricula nº 35.579, ficha complementar nº 09 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Bragança Paulista; 6. Módulo nº 53, localizado no Condomínio denominado “Shopping Center Jaguari”, situado na 

Avenida Francisco de Toledo Leme, bairro do Taboão nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, perfazendo a área 

privativa de 32,00 metros quadrados, correspondente a uma fração ideal na área comum de 25,6314 metros quadrados. 

Matricula nº 35.579, ficha complementar nº 10 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista; 7. 

Módulo nº 54, localizado no Condomínio denominado “Shopping Center Jaguari”, situado na Avenida Francisco de 

Toledo Leme, bairro do Taboão nesta cidade e comarca de Bragança Paulista, perfazendo a área privativa de 32,00 

metros quadrados, correspondente a uma fração ideal na área comum de 25,6314 metros quadrados. Matricula nº 

35.579, ficha complementar nº 11 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bragança Paulista.  Matrícula 

atualizada nº 35.579 ficha complementar nº 11: Em Av.1 consta penhora nos autos do processo nº 1081/04 e AP. 

211/06 em que a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista move em face de AMSP Empreendimentos Ltda. Avaliado no 

total de todos os módulos em R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais) em junho de 2012. Valor da Avaliação: 

R$ 645.968,53 (seiscentos e quarenta e cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta três centavos) 

atualizados pela Tabela Prática do TJSP até setembro de 2016. Débitos de IPTU: Total de todos os módulos: R$ 

164.014,42 (cento e sessenta e quatro mil e quatorze reais e quarenta e dois centavos) em novembro de 2015, conforme 

planilha constante dos autos. 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 da ação: R$ 

744.179,56 (setecentos e quarenta e quatro mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) em novembro 

de 2015, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da 
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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. 

 

 

_________________________________ 

Frederico Lopes Azevedo 

Juiz de Direito 

 


