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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE 
SÃO CAETANO DO SUL - SP. 
 
 
 
 
Processo nº 0007867-71.2018.8.26.0565 

 
LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01, por seus advogados, nos autos do processo 
em referência, movido por ADAM ZULJEWIC em face de DOLORES CAPELARI em curso perante este 
MM. Juízo, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao r. despacho, que 
nomeou a LUT como gestora judicial do procedimento de Leilão Eletrônico a ser efetuado nos presentes 
autos, requerer que seja determinado à serventia do cartório, com urgência, providências para 
notificar o(s) Executado(s), na pessoa de seus advogados, bem como os demais interessados 
das respectivas datas e horários do leilão, nos termos do edital em anexo,  conforme preceitua o artigo 
889 do Código de Processo Civil abaixo transcrito a fim de se evitar nulidade do procedimento de 
alienação. 

 
Sem prejuízo, para a garantia da higidez do negócio, essa gestora também 

encaminhará as comunicações pertinentes independentemente daquelas efetuadas ou não pela 
serventia, juntando aos autos posteriormente.  

 
É recomendável que a(s) intimação(ões) seja(m) realizada(s) até o dia 13.05.2021, 

sendo que a publicação do edital na rede mundial de computadores supre eventual insucesso nas 
notificações pessoais e dos respectivos patronos do(s) Executado(s) e eventual(ais) interessado(s). 

 
“Art. 889.  Serão cientificados da alienação judicial, com pelo 

menos 5 (cinco) dias de antecedência” 

 
Requer ainda, a intimação da Prefeitura Municipal para que informe sobre a 

existência de eventuais débitos tributários e, se o caso, requeira a reserva de numerário suficiente para 
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quitação do débito, e do exequente para que apresente os débitos atualizados da ação, bem como 
encaminhe ao endereço eletrônico desta Gestora: contato@lut.com.br. 

 
Tendo em vista, que a modalidade de Leilão Eletrônico oferece aos interessados a 

possibilidade de visitação ao local onde o bem objeto de alienação penhorado se localiza, bem como, 
considerando ainda que, a falta de realização deste procedimento pode frustrar eventual arrematação. 

 
Requer seja concedido por este MM. Juízo visitação acompanhada de preposto da 

Gestora ao imóvel situado à Rua Marina, nº 1510, Bairro Santa Maria – São Caetano do Sul – SP, a fim 
de que seja extraído todo o material necessário para a divulgação do bem no sítio eletrônico desta 
Gestora. 

 
Por fim, requer-se a juntada da minuta do Edital de Leilão, do incluso instrumento de 

procuração, bem como das Condições de Venda. 
 
Por oportuno, requer sejam direcionadas todas as futuras intimações da Gestora 

LUT EXCLUSIVAMENTE ao advogado ALEXANDRE NUNES PETTI, inscrito na OAB/SP sob o nº 
257.287, sob pena de nulidade, determinando-se ao cartório do feito que realize as anotações 
necessárias nos autos e no sistema eletrônico de cadastro processual. 

 
Termos em que,  
pede deferimento. 
 
São Paulo, 8 de abril de 2021. 

 
GUILHERME JESUS DE ARAÚJO 
OAB/SP nº 444.032 
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