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24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP 

 

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

dos executados DALTON JOSÉ PATRÍCIO (CPF/MF: 038.565.068-02) e GISLAINE DE SOUZA PATRÍCIO (CPF/MF: 

293.316.648-85):  

 
O MM. Juiz de Direito Claudio Antonio Marquesi, da 24ª 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 Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada por INPAR 

LEGACY EMPREENDIMENTOS LTDA. em face de DALTON JOSÉ PATRÍCIO e outra - Processo nº 0179766-

63.20074.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 02 de janeiro de 2017, às 15h00min. 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 5 de janeiro de 

2017, às 15h00min e se encerrará em 02 de fevereiro de 2017, às 15h00min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

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

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial 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 3% (três 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. 

 

Restando positiva a arrematação deverá o leiloeiro lavrar o respectivo auto de arrematação, a ser assinado pelo 

arrematante, leiloeiro e pelo juiz. 

 

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

      

 

 

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

DIREITOS: Lote 1) DIREITOS de compromissários compradores dos executados, sobre apartamento nº 112, localizado 

no 11º andar do Edifício 4 – Edifício Tulipa, integrante do Condomínio Projeto de Viver Celso Garcia, situado à Av. Celso 

Garcia, 1.907, no 10º Subdistrito Belenzinho, com área privativa de 54,81m², área comum de 40,948m², área total de 

95,758m² e a fração ideal de 0,0529% nas coisas de propriedade e uso comuns do condomínio, registrado sob matrícula 

122.909 perante o 7º C.R.I. de São Paulo. Valor da avaliação: R$ 261.491,49 (duzentos e sessenta e um mil 

quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) atualizado em outubro de 2016 pela tabela prática do 

TJSP. De acordo com laudo de avaliação o imóvel possui cozinha, área de serviço, sala de estar, sala de jantar, dois 

quartos, banheiro, varanda. Contribuinte: 196.018.0283-4 (em área maior).  De acordo com “Relatório de Calculo de 

Parcelas em Atraso” consoante fls. 309 dos autos, constavam débitos dos compromissários compradores no montante 

de R$ 149.401,97 na data de 30/06/2015. Lote 2) DIREITOS de compromissários compradores dos executados sobre 

apartamento nº 121, localizado no 11º andar do Edifício 4 – Edifício Tulipa, integrante do Condomínio Projeto de Viver 

Celso Garcia, situado à Av. Celso Garcia, 1.907, no 10º Subdistrito Belenzinho, com área privativa de 54,81m², área 

comum de 40,948m², área total de 95,758m² e a fração ideal de 0,0529% nas coisas de propriedade e uso comuns do 

condomínio, registrado sob matrícula 122.912 perante o 7º C.R.I. de São Paulo. Valor da avaliação: R$ 261.491,49 

(duzentos e sessenta e um mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e nove centavos) atualizado em outubro de 

2016 pela tabela prática do TJSP. De acordo com laudo de avaliação o imóvel possui cozinha, área de serviço, sala de 

estar, sala de jantar, dois quartos, banheiro, varanda. Contribuinte: 196.018.0283-4 (em área maior). De acordo com 

“Relatório de Calculo de Parcelas em Atraso” consoante fls. 313 dos autos, constavam débitos dos compromissários 

compradores no montante de R$ 149.401,97 na data de 30/06/2015. De acordo com e-mail da advogada do exequente 

constam débitos de taxas de condomínio da unidade 121 no montante de R$ 74.300,68 em outubro de 2016.  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: Consoante e-mail recebido pela 

advogada do exequente o valor da ação é de R$ 171.888,97 em setembro de 2016, 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. 

 

_________________________________ 

Claudio Antonio Marquesi 

Juiz de Direito 


