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05ª 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 

do executado LAMARTINE VIAN MAGALHÃES (CPF/MF: 023.244.988-04), e do herdeiro LUIS CARLOS VIAN 

MAGALHÃES (CPF/MF: 074.255.438-42): 

 

O MM. Juiz de Direito Gustavo Coube de Carvalho, da 05ª 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 de Despesas Condominiais, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFICIO BARÃO 

DE ROTHSCHILD contra LAMARTINE VIAN MAGALHÃES - Processo nº 0153638-98.2010.8.26.0100 que foi 

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

 

A 1ª praça terá início em 31 de outubro de 2016, às 12h30min. 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 03 de novembro 

de 2016, às 12h30min e se encerrará em 23 de novembro de 2016, às 12h30min. O valor mínimo para venda em 2ª 

Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. 

 

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

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrita 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, conforme 

Condições de Venda e Pagamento do leilão.  

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.      

 

    

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

IMÓVEL: Imóvel unidade autônoma conjunto nº 519, localizado no 5º andar do Edifício Barão de Rothschild, à Avenida 

Brigadeiro Faria Lima nºs. 1851 (loja 01), 1855 (entrada da galeria), 1865 (loja 09), 1877 (entrada para os andares 

superiores), 1881 (entrada da galeria situada ao lado da entrada do prédio) e 1899 (loja 25), esquina da Avenida 

Rebouças no Subdistrito Jardim America, Estado de São Paulo. De acordo com a Matrícula do imóvel nº 52.304, 

registrada no 13º Cartório do Registro de Imóveis de São Paulo o conjunto possui área útil de 25,06m², área comum de 

9,18m², e área total de 34,24m², correspondendo-lhe no terreno a fração ideal de 0,1931%. O Edifício Barão de 

Rothschild acha-se construído em terreno descrito na instituição de condomínio registrada sob o nº 1.732 no Livro 8-F. 

De acordo com Auto de Avaliação o imóvel consta com uma área de aproximadamente 24m² com duas janelas ao fundo 

da sala e um banheiro. Possui cadeiras de dentista e móveis relativos ao consultório odontológico e aparenta um estado 

deteriorado. No chão possui piso frio também em estado deteriorado. Matricula atualizada: Consta na AV.5 que o 

imóvel desta matrícula foi penhorado em 06/05/2014 em decorrência da presente execução civil de nº. 

0153638.98.2010.8.26.0100. Contribuinte: 083.052.0431-6. Consta no site da Prefeitura de São Paulo débitos inscritos 

na dívida ativa no valor de R$ 23.083,04 e de IPTU no valor de R$ 1.309,18 nesta data (22/08/2016). Valor da 

Avaliação: R$ 217.845,64 (duzentos e dezessete mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). 

Atualizado até agosto/2016 de acordo com Sistema de Atualização dos Débitos Judiciais do TJSP.  Débitos de IPTU: 

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$ 10.772,84 em agosto de 2010, 

valores que deverão ser atualizados para a data 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. 

 

 

_________________________________ 

Gustavo Coube de Carvalho 

Juiz de Direito 

 

 

 


