
EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO PARA CONHECIMENTO DE 

INTERESSADOSE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO 

Processo Digital nº:1006767-57.2016.8.26.0008 

Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Propriedade 

Exequente: Condomínio Edifício Igaratim 

Executado: Rodrigo Zavitoski Pereira e outro 

 

EDITAL - 1ª E 2ª LEILÃO DO BEM ABAIXO DESCRITO, CONHECIMENTO DE 

EVENTUAIS INTERESSADOS NA LIDE E INTIMAÇÃO DOS RÉUS: RODRIGO 

ZAVITOSKI PEREIRA, CPF 288.509.218-10, s/m PAULA DEZERTO 

ZAVITOSKI, CPF 288.770.608-08; da CREDORA FIDUCIÁRIA: CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL - CEF, CNPJ 00.360.305/0001-04; dos ADQUIRENTES: 

SERGE HAIG NABIL NOUBAR ENOKIAN, CPF 004.170.918-77 E GISLAINE 

REGINA POZZETTI, CPF 064.319.898-99, expedido nos autos da ação de Execução 

de Título Extrajudicial - Propriedade movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 

IGARATIM, CNPJ 59.388.512/0001-10, PROCESSO Nº 1006767-57.2016.8.26.0008. 

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível - Foro Regional VIII - Tatuapé,  Estado 

de São Paulo, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na forma da Lei, etc.  

 

FAZ SABER A TODOS QUANTOS ESTE EDITAL VIREM OU DELE 

CONHECIMENTO TIVEREM E A QUEM INTERESSAR POSSA, que, com  fulcro no 

artigo 882 do CPC e nos artigos 250 a 280 das NSCGJ, no primeiro dia útil subsequente 

ao da publicação do edital, dia 30/11/2020 às 14h30min, e com término no dia 

03/12/2020, às 14h30min, a empresa CHRISTOVÃO GESTÃO E APOIO 

EMPRESARIAL LTDA., via sistema utilizado e hospedado na plataforma: 

WWW.LEILAOINVESTMENT.COM.BR, representada por seus leiloeiros judiciais: 

Christovão de Camargo Segui, OAB/SP 91.519 e Luiz Carlos Levoto, inscrito na 

JUCESP nº 942, com escritório na Av. Brigadeiro Luiz Antônio nº 388, Sobreloja 1, 

Bela Vista, São Paulo, CEP:01318-000, fone.: (11) 3115-2410 ou 3104-6646. Correio 

Eletrônico: contato@leilaoinvestment.com.br, levará à pregão público o(s) bem(ns) 

abaixo descrito(s) e avaliado(s) em R$ 635.071,73 (atualizado até setembro/2020), para 

venda e arrematação a quem maior lanço oferecer, não sendo aceito lance abaixo do valor 

da avaliação. Assim, pelo presente edital fica(m) o(s) requerido(s) supracitado(s), 

intimado(s) da designação supra, caso não localizado(s) para intimação pessoal. Fica 

desde já designado o segundo leilão com início em 03/12/2020, às 14h31min e com 

término no dia 11/02/2021, às 14h30min, para realização de 2ª hasta, caso não haja 

licitantes na primeira, ocasião em que o bem será entregue a quem mais der, não sendo 

aceito lance inferior a 60% do valor da avaliação (artigo13 do Provimento CSM 1635/2009 

http://www.leilaoinvestment.com.br/


e art. 262 das NSCGJ). As condições de pagamento estão disponíveis no site acima. Das 

demais disposições: Em caso de arrematação, o crédito do exequente no processo em 

epígrafe, por sua natureza "propter rem", terá preferência sobre os demais, sendo o débito 

atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (nos termos do 

art. 323 do CPC), sendo o valor apurado com a alienação insuficiente a diferença será de 

responsabilidade do arrematante. Demais créditos servirão para pagamento de débito de 

IPTU, ressaltando o parágrafo único do art. 130 do CTN, e sucessivamente de eventual 

débito trabalhista, sucedido pelo hipotecário, e após, persistindo saldo, este será dos 

executados e/ou demais credores. Descrição do(s) bem(ns): UM APARTAMENTO SOB 

Nº 41, DO EDIFÍCIO IGARATIM, SITUADO À RUA BAGUARI Nº 185, SE 

LOCALIZA NO 4º ANDAR OU 5º PAVIMENTO, NO TATUAPÉ, com a área 

construída de 200,18m², sendo 108,74m² de área útil e 91,44m² de área comum, cabendo-

lhe a quota ideal de 4,916% no terreno. MATRÍCULA Nº 50.976, DO 9º CARTÓRIO 

DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO - SP. CONTRIBUINTE 

062.117.0067-9. ÔNUS: R.10/50.976, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor da Caixa 

Econômica Federal; Av.13/50.976, CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE do imóvel 

a favor da Caixa Econômica Federal; R.15/50.976, a Caixa Econômica Federal VENDEU 

o imóvel a Serge Haig Nabil Noubar Enokian, e Gislaine Regina Pozzetti; R.16/50.976, 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA a favor da Caixa Econômica Federal. Não há débitos de 

IPTU – Exercício 2020 (parcelas quitadas, conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP, aos 

08/10/2020). Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários: imóvel em situação 

regular (conf. pesquisa realizada no sítio da PMSP, aos 08/10/2020) (886, VI, do CPC). 

Visitação: não há. Pagamento e recibo de arrematação: O valor do(s) bem(ns) 

arrematado(s) deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil 

gerada através do Portal de Custas que se encontra no site do Tribunal de Justiça 

(www.tjsp.jus.br) no prazo de 24 horas da realização do leilão ou, caso o interessado tenha 

interesse em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito até o 

início do primeiro leilão, proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da 

avaliação ou até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor de no 

mínimo 60% do valor da avaliação. A proposta conterá, em qualquer hipótese, oferta de 

pagamento de pelo menos vinte e cinco por cento do valor do lance à vista e o restante 

parcelado em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem. As propostas 

para aquisição em prestações indicarão o prazo, a modalidade, o indexador de correção 

monetária e as condições de pagamento do saldo. A comissão do leiloeiro deverá ser 

depositada também através de depósito judicial em conta à disposição deste juízo, no prazo 

de 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão. Decorrido o prazo sem que o 

arrematante tenha realizado o depósito, o MM Juízo competente será informado, para a 

aplicação das medidas cabíveis. A comissão devida ao gestor será de 5% sobre o valor da 

arrematação, paga à vista pelo arrematante, não se incluindo no valor do lanço (886, II do 

CPC e 266 NSCGJ). A arrematação será feita mediante pagamento imediato do preço pelo 

arrematante conforme condições de pagamento acima indicadas. Observação: correrão 

por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte 

e transferência patrimonial dos bens arrematados (artigo 24 do Provimento). Tendo em 



vista que o credor não optou pela adjudicação (art. 876 do CPC), ele pode participar das 

hastas públicas e pregões, na forma da lei e igualdade de condições, dispensando-se a 

exibição do preço, se for o único credor, até o valor atualizado do débito, depositando, 

contudo, o valor excedente, no prazo do artigo 892, § 1º do CPC. Ressalte-se, ainda, que, 

caso arremate o bem, o credor deve pagar o valor da comissão do gestor, na forma antes 

mencionada, que não será considerada despesa processual para fins de ressarcimento pelo 

executado Remição da execução: O(a)(s) executado(a)(s) pode(m), antes de alienados os 

bens, pagar(em) ou remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada 

da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (R$ 106.678,56 até 

13/08/2020) (art. 826 do CPC). No caso de leilão de bem hipotecado, o executado poderá 

remi-lo até a assinatura do auto de arrematação, oferecendo preço igual ao do maior lance 

oferecido (art. 902 do CPC). Cancelamento do Leilão: Caso o leilão seja cancelado em 

razão de acordo entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das 

despesas suportadas pelo leiloeiro, e pelas horas despendidas com o preparo do leilão que 

serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento no valor total de 

R$ 2.500,00. Dúvidas e esclarecimentos: Com a empresa gestora do leilão eletrônico. 

Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 28 de outubro de 2020. 

 

 

 


