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03ª VARA CÍVEL DO FORO DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

CRISTINA BANASKIWITZ (CPF/MF 579.934.328-04), EDITORA BANAS LTDA (CNPJ/MF 60.432.796/0001-83), do credor fiduciário 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRAZILIAN CAPITAL REAL ESTADE FUND I (CNPJ/MF 08.924.783/0001-01) (atual 

denominação de FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND) representado por 

sua administradora BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 

(CNPJ/MF 59.281.253/0001-23) e do cessionário do credor fiduciário ARY LOPES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF/MF 566.999.058-

72): 

  

O MM. Juiz de Direito Théo Assuar Gragnano, da 03ª Vara Cível do Foro de Pinheiros 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 Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança, ajuizada por JHP EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA e INTRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra CRISTINA 

BANASKIWITZ e outra - Processo nº 0010811-06.2011.8.26.0011 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com 

as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 11 de junho de 2018, às 13h15min. 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 14 de junho de 2018, às 13h15min e se 

encerrará em 13 de julho de 2018, às 13h15min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) 

do valor da avaliação atualizado.  

  

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

Gestão e Intermediação de Ativos Ltda 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.                   

 

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

 

BEM: Direitos da Executada Cristina Banaskiwitz sobre o instrumento particular celebrado com o Fundo De Investimento Imobiliario 

Brazilian Capital Real Estade Fund I constante da R.12 da matrícula nº 30.460 do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da 

Comarca de Cotia, do bem assim transcrito: UM TERRENO urbano designado LOTE Nº 48 DA QUADRA "A" do loteamento 

denominado JARDIM PASSÁRGADA, localizado no Bairro Moinho Velho, neste distrito, município e comarca de Cotia, Estado de São 

Paulo, e assim descrito, caracterizado e confrontado com 2.263,62 metros quadrados, medindo 11,76 metros em linha curva, de frente 

para a Rua 4; 50,80 metros do lado esquerdo de quem da Rua olha para o imóvel, onde confronta com o lote 49; 49,00 metros do 

lado direito, onde confronta com o lote 47, e 81,10 metros nos fundos, em duas linhas retas, uma de 44,00 metros, confrontando com 

os lotes 59, 60 e 61, e outra de 37,10 metros, confrontando com o Sistema de  Recreio. Inscrição Cadastral nº 23251-63-75-2055-

00000 - 6. Matrícula atualizada: Consta na Av. 03 que a antiga Rua Quatro para qual faz frente o imóvel passou a ser denominada 

Rua Trácia. Consta na Av. 11 que sobre o imóvel foi construída uma residência, com a área total de 379,66 metros quadrados, sito 

na Rua Trácia, n° 99.  Ônus: Consta na R.12 alienação fiduciária deste imóvel em favor de Fundo De Investimento Imobiliário Brazilian 

Capital Real Estade Fund I. Consta dos autos as fls. 547/551 que a através de instrumento particular de cessão de créditos com 

condição suspensiva, o credor fiduciário cedeu seus créditos a ARY LOPES DE ALMEIDA JUNIOR, inscrito no CPF/MF 566.999.058-

72, devidamente intimado dos termos da presente ação consoante folhas 1.011 e 1.020 dos autos, sendo o valor do débito de referida 

alienação fiduciária perfazia em 24/04/2013 o valor de R$ 184.479,49 (vide fls. 566 e 920 dos autos).Consta na Av. 14 averbação 

premonitória expedida pelo juízo da 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, objeto do processo nº 1039531-82.2014.8.26.0100. 

Consta no site da Prefeitura do Município de Cotia que existem débitos deste imóvel junto à municipalidade na presente data 

(31/08/2017).  Valor da Avaliação: R$ 2.734.922,25 (dois milhões, setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e dois reais e 

vinte e cinco centavos), atualizado até abril de 2018 de acordo com Tabela Prática 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 Condominiais: Eventuais débitos condominiais pendentes e não pagos sobre o imóvel serão de 

responsabilidade do adquirente, cabendo ao interessado à pesquisa junto ao órgão competente. Débitos da ação: R$ 917.420,30 

(novecentos e dezessete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte centavos) em fevereiro de 2018, 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. 

 

 

_________________________________ 

Théo Assuar Gragnano 

Juiz de Direito 


