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EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE INTERESSADOS 

E INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

 

Processo Físico nº: 0000459-95.2011.8.26.0008 

Classe: Assunto: Procedimento Sumário - Despesas Condominiais 

Requerente: Condomínio Edifício Solar Belvedere 

Requerido: Magali Diniz 

  

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DOS BENS ABAIXO DESCRITOS, CONHECIMENTO DE 

EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DA EXECUTADA MAGALI 

DINIZ, (CPF/MF nº 128.244.218-00), bem como seu cônjuge, se casada for,  do exequente 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR BELVEDERE (CNPJ/MF nº 53.821.609/0001-98), bem 

como dos interessados ELIANA ÂNGELO MARQUES DE SOUZA (CPF/MF nº 

002.850.758-45), ARNALDO MARQUES DE SOUZA (CPF/MF nº 054.800.038-79), DULCE 

MARIA MARQUES DE SOUZA (CPF/MF nº 305.903.318-84),  FERNANDO MARQUES 

DE SOUZA NETO (CPF/MF nº 402.978.538-72), MARIA GORETTE RODRIGUES NERY 

MARQUES (CPF/MF nº 034.549.688-44),  PREFEITURA DE SÃO PAULO (CNPF/MF nº 

46.395.000/0001-39), expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário - Despesas 

Condominiais movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SOLAR BELVEDERE em face de 

MAGALI DINIZ, PROCESSO Nº 0000459-95.2011.8.26.0008 

 

O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 

Dr. Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc.  

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE CONHECIMENTO 

TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, com fulcro no artigo 882 do CPC e nos 

artigos 250 a 280 das NSCGJ, no primeiro dia útil subsequente ao da publicação do edital,  dia 

19/11/2020, às 15:00 horas, e com término no dia 23/11/2020, às 15:00 horas, a empresa LUT 

Gestão e Intermediação de Ativos Ltda., CNPJ 08.399.676/0001-01, por seu leiloeiro Cezar 

Augusto Badolato Silva, inscrito na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 602, através 

do portal de leilões on-line: "www.lut.com.br" , levará à pregão público  o bem abaixo descrito e 

avaliado em R$390.215,70 (trezentos e noventa mil, duzentos e quinze reais e setenta centavos), 

atualizados até setembro/2020, para venda e arrematação a quem maior lanço oferecer, não sendo 

aceito lance abaixo do valor da avaliação.  Assim, pelo presente edital a executada supracitado, 

bem como seu cônjuge, se casada for e demais interessados supra mencionados, ficam intimados 

da designação supra, caso não localizados para intimação pessoal. Fica desde já designado o dia 

23/11/2020, às 15:01 horas, com término em 14/12/2020, às 15:00 horas, para realização de 2ª 

hasta, caso não haja licitantes na primeira, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, 

não sendo aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação (art. 262 das NSCGJ). As condições 

de pagamento estão disponíveis no site acima. Descrição do bem: apartamento nº 126, tipo I, 

localizado no 12º andar do Edifício Solar Belvedere B, situado à Rua Pretória, 243, na Vila 

Formosa, possuindo área útil de 69,09m2, área comum de 30,53m2 e área total construída de 

99,62m2, e fração ideal no terreno de 0,83736%, matrícula nº 82.257 no 9º Cartório de Registro de 

Imóveis de São Paulo-SP. Contribuinte: 055.284.0169-0. Débitos de IPTU em aberto: não 

localizado. Débitos inscritos em dívida ativa: R$19.317,71 (dezenove mil, trezentos e dezessete 

reais e setenta e um centavos) em setembro de 2020. Débitos de Condomínio: não localizado. 

Valor da Avaliação: R$390.215,70  (trezentos e noventa mil, duzentos e quinze reais e setenta 

centavos), atualizados até setembro de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. Débitos da ação: 

R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais) em abril de 2019,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 a executada neta ação. Se os bens arrematados forem 

imóveis, o débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, 

nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional, porém compete ao 

interessado no bem pesquisar todos os débitos eventualmente existentes nos diversos Órgãos. 

OBS.: Os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do 
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interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais 

eletrônicas, presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 

características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, abatimento 

do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De igual maneira, correrão por sua conta as 

despesas e os custos relativos á desmontagem, remoção, transporte e transferência  dos bens 

móveis arrematados. Cumpre informar que até a publicação destes edital não há decisão judicial 

suspendendo ou impossibilitando a venda do bem contido neste leilão. Visitação: Interessados em 

visitar o bem deverão agendar  junto a Gestora Judicial LUT, através de solicitação formal nesse 

sentido via e-mail visitação@lut.com.br, com a informação da praça de interesse, nome, telefone, 

RG, CPF/MF do visitante Pagamento e recibo de arrematação: O valor do(s) bem(ns) 

arrematado(s) deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil 

gerada através do Portal de Custas que se encontra no site do Tribunal de Justiça (www.tjsp.jus.br) 

no prazo de 24 horas da realização do leilão ou, caso o interessado tenha interesse em adquirir o 

bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação ou até o início do segundo 

leilão, proposta de aquisição do bem por valor de no mínimo 60% do valor da avaliação. A 

proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de pagamento de pelo menos vinte e cinco por 

cento do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por 

hipoteca do próprio bem. As propostas para aquisição em prestações indicarão o prazo, a 

modalidade, o indexador de correção monetária e as condições de pagamento do saldo. A 

comissão do leiloeiro deverá ser depositada também através de depósito judicial em conta à 

disposição deste juízo, no prazo de 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão. Decorrido 

o prazo sem que o arrematante tenha realizado o depósito, o MM Juízo competente será 

informado, para a aplicação das medidas cabíveis. A comissão devida ao gestor será de 5% sobre o 

valor da arrematação, paga à vista pelo arrematante, não se incluindo no valor do lanço (886, II do 

CPC e 266 NSCGJ). A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo 

arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas.  Remição da execução: O 

executado pode, antes de alienado o bem, pagar ou remir a execução, pagando ou consignando a 

importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios 

(R$68.000,00 até abril de 2019) (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o 

executado poderá remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do 

maior lance oferecido (art. 902 do CPC). Dúvidas e esclarecimentos: Com a empresa gestora do 

leilão eletrônico, através do telefone (11)3047-9800 ou e-mail "contato@lut.com.br". Será o 

presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 

nesta cidade de São Paulo, aos 30 de setembro de 2020.  

 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 

CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

 


