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02ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

executado ADRIANO NUNES DE MATTOS (CPF/MF nº 184.266.368-29), bem como do EDIFÍCIO ATHENAS (CNPJ/MF: 

109.261.790.00166): 

 

O MM. Juiz de Direito Frederico Lopes Azevedo, da 02ª Vara Cível da Comarca de Bragança Paulista/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 de Ação Alienação Judicial, ajuizada por LEDA APARECIDA DE OLIEVRIA ROSSATO (CPF/MF 

nº 253.186.628-03) contra ADRIANO NUNES DE MATTOS (CPF/MF nº 184.266.368-29) - Processo nº 1005477-

93.2014.8.26.0099 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 14 de maio de 2018, às 14h30min.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 17 de maio de 2018, às 

14h30min e se encerrará em 06 de junho de 2018, às 14h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá 

a 50% (cinquenta 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 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.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Apartamento n.º 22 do Edifício Athenas, situado na Rua Silva Pinto, 148, bairro Lava-pés nesta cidade e comarca 

de Bragança Paulista sob o CEP: 12.903-100. Imóvel este, descrito nos termos da matrícula sob o número 67.669 do C.R.I. 

de Bragança Paulista.  Cadastro Municipal (área maior): 1.00.05.17.0030.0910.00.22 e código do imóvel nº 451650. De 

acordo com o laudo de avaliação o prédio possui 03 (três) entradas sendo: uma social para visitantes e duas para garagem 

de proprietários, na parte frontal existe uma guarita com vidro fumê, portão eletrônico em aço, sistema de interfone. A 

unidade possui uma área útil de 125,45 m² (cento e vinte e cinco metros e quarenta e cinco centímetros quadrados), sendo 

a área privativa de 80,57 m² (oitenta metros e cinquenta e sete centímetros quadrados) e sua respectiva vaga de garagem 

coberta no 1º subsolo identificada pelo número 4, com área de 13,72m², cabendo-lhe, portanto, uma fração ideal no todo 

do terreno de 32,83m². A unidade possui hall de acesso ao apartamento, sala de estar/ jantar com piso em cerâmica e 

varanda, 02(dois) dormitórios com piso em cerâmica, sendo, 01 (um) com varanda, 01 (um) banheiro social, cozinha com 

armários e lavanderia. Valor da Avaliação: R$ 276.512,00 (duzentos e setenta e seis mil e quinhentos e doze reais) 

atualizados pela Tabela Prática do TJSP até março de 2018. Débitos Condominiais Exclusivos do Réu: R$ 14.927,15 

(quatorze mil, novecentos e vinte e sete reais e quinze centavos) conforme penhora no rosto dos autos oriunda do processo 

nº 1003627-96.2017.8.26.0099, da 04ª VC de Bragança Paulista em que Edifício Athenas move em face de Adriano Nunes 

de Mattos. 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$ 260.000,00 

(duzentos e sessenta mil reais) em setembro de 2014, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e 

pelo qual responderão 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. 

 

 

_________________________________ 

Frederico Lopes Azevedo 

Juiz de Direito 

 

 


