
 

 

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 

 

 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

do executado ESPÓLIO DE MARIA ANTONIETA AMARO ÁLVARES DA CRUZ (CPF/MF: 254.377.638-91) 

representado pelo inventariante MARCELO ÁLVARES DA CRUZ (CPF/MF: 053.400.038-09): 

 

O MM. Juiz de Direito Paulo Luis Aparecido Treviso, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araraquara/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 Cumprimento de Sentença – Ação de Cobrança, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORUMBI FIRST CLASS 

contra ESPÓLIO DE MARIA ANTONIETA AMARO ÁLVARES DA CRUZ representado pelo inventariante MARCELO 

ÁLVARES DA CRUZ - processo nº 1009041-87.2014.8.26.0032 (1583/2014) que foi designada a venda do bem descrito 

abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 20 de março de 2017, às 14:00 hs. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no 

dia 23 de março de 2017, às 14:00 hs e se encerrará no dia 20 de abril de 2017, às 14:00 hs. O valor mínimo para venda 

em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  e será conduzida pela Gestora 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 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 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 DO BEM 
 

Bem imóvel: “O apartamento nº 112, localizado no 11º andar, do Condomínio Edifício Morumbi First Class, situado à 
Avenida Doutor Guilherme Dumont Villares, nº 2001, no 13º Subdistrito Butantã, com a área útil de 110,11 m2, área 
comum de 57,584 m2, a área total de 167,694 m2, correspondendo-lhe a fração ideal no terreno de 1,5614%”. 
Registrado no 18º Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP, sob o nº 117.322. Cadastrado na 
Prefeitura de São Paulo/SP sob o nº 171.199.1251-7. Conforme Laudo de Avaliação de fls. 100/131, são características 
do prédio “Classe - residencial, Grupo - apartamento, Padrão – Médio com elevador. Estrutura: concreto armado, 
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revestimento interno: argamassa fina com pintura látex, pavimentos: térreo mais, 12 andares, subsolos: 3, elevadores: 02 
elevedores social/serviço, apartamentos/andar: 4, estado da edificação: regular, dispositivos de segurança: portaria, 
interfone, sistema de vídeo, cerca e cerca elétrica, dispositivos de lazer: salão de festas, salão de jogos, sala de 
ginástica, sauna, piscina, quadra poliespotiva e churrasqueira. Características do apartamento: piso: mármore, cerâmico, 
laminado de madeira, revestimento interno: argamassa fina com pintura látex/azulejos, portas/janelas: madeira/alumínio, 
forro/tipo de janelas: laje/correr basculante, compartimentos sala de estar e sala de jantar, lavabo, 01 suíte, 02 
dormitórios, 01 banheiro, cozinha, área de serviço, dormitório e banheiro de funcionário. Vagas de garagem: 03, idade 
estimada: 26 anos, estado de edificação: regular, área de construção apto: útil: 110,11 m², comum: 57,584 m², total: 
167,694 m². Penhora: consta da Av. 8, a penhora exequenda. Avaliação: R$ 548.188,56 (quinhentos e quarenta e oito 
mil cento e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), atualizados até janeiro de 2017. Débitos tributários: 
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$ 34.919,19 (trinta e quatro mil 
novecentos e dezenove reais e dezenove centavos), em julho 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. OBS: Compete ao interessado no bem eventual pesquisa de débito junto aos 
diversos Órgãos. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Paulo Luis Aparecido Treviso 

Juiz de Direito 


