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04ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

executado ADHEMAR FERREIRA DA SILVA (CPF/MF 426.408.228-53), dos promitentes vendedores OBERDAN 

CATTANI JUNIOR (CPF/MF 661.422.888-91) e MARIA CECILIA BERGMAN CATTANI (R.G.: 8.006.100), da terceira 

interessada ERA IMÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA S/C (CNPJ/MF 01.016.585/0001-09), bem como da 

PREFEITURA DE SÃO PAULO (46.395.000/0001-39): 

  

O Doutor, MM. Juiz de Rogério de Camargo Arruda, da 04ª Vara Cível do Foro Regional 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 COBRANÇA em que é exequente CONDOMÍNIO 

SUPERQUADRA JAGUARÉ - EDIFÍCIO REGINA e executado ADHEMAR FERREIRA DA SILVA, Processo nº 0466079-

05.1996.8.26.0011 (011.96.466079-9) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 27 de março de 2019, às 12:30 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 

01 de abril de 2019, às 12:30 hs e se encerrará no dia 06 de maio de 2019, às 12:30 hs. 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 - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda, 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, através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, a ser obtida 

junto à Gestora Judicial LUT pelo telefone 0 xx 11 3266-2771 ou por e-mail (contato@lut.com.br). 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. 

 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
mailto:contato@lut.com.br
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A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.      

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

Direitos: Direitos de compromissário comprador que o executado possui sobre o apartamento n° 41, Modelo Brasil, 

designado B-5, localizado no 4º andar do Edifício Regina, também denominado Edifício IV, da Superquadra Jaguaré, Bairro 

do Jaguaré, situado a Av. Jaguaré, 325, no Centro Residencial e Industrial do Jaguaré, no 13º Subdistrito Butantã, contendo 

a área construída de 95,17 m2, sendo 82,86 ms2 de área útil e 12,31 ms2. de área comum, a ele correspondendo a fração 

ideal de 0,20773% do terreno e coisas comuns. Imóvel devidamente registrado sob a Matrícula nº 51.857 no 18º CRI de 

São Paulo/SP. Contribuinte: 082.458.0944-6 (maior área). Matricula Atualizada: Consta na R. 06 a penhora exequenda, 

sendo nomeado depositário OBERDAN CATTANI JUNIOR (CPF/MF 661.422.888-91).  Valor da Avaliação: R$ 413.569,66 

(quatrocentos e treze mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) atualizados até janeiro de 2019 

pela 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 da 

ação: R$ 234.912,34 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e doze reais e trinta e quatro centavos) em novembro de 

2018, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderão o produto da arrematação. 

Obs. 1: Conforme informações extraoficiais, foi informada a existência de outro processo ajuizado perante a 03ª Vara Cível 

do Fórum Regional de Pinheiros/SP, referente a débitos condominiais no valor de R$ 95.615,58 em novembro de 2018. 

Obs. 2: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Os bens 

serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar 

suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

_________________________________ 

Rogério de Camargo Arruda  

Juiz de Direito 

 


