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08ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARULHOS - SP 

 

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

de IMOBILIÁRIA TRABULSI LTDA (CNPJ/MF: 60.760.824/0001-91) e do credor hipotecário BANCO BRADESCO S/A 

(CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12): 

 

O MM. Juiz de Direito Artur Pessôa De Melo Morais, da 08ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos-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 de Condomínio, ajuizada por CONDOMINIO EDIFICIO ILHA DE 

SANTO AMARO E ILHA DE SÃO SEBASTIÃO (CNPJ/MF: 01.538.683/0001-06) contra IMOBILIÁRIA TRABULSI 

LTDA (CNPJ/MF: 60.760.824/0001-91, Processo nº 4037217-65.2013.8.26.0224 que foi designada a venda do bem 

descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 19 de março de 2018, às 14h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias úteis subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 22 de março 

de 2017, às 14h30min e se encerrará em 18 de abril de 2018, às 14h30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça 

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

 

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT – Gestão e Intermediação de Ativos 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 http://www.lut.com.br/ 

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 4% (quatro por 

cento) sobre o preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante conforme 

Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

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

 

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

 

IMÓVEL: O apartamento nº 68, localizado no 6º andar ou 7º pavimento, Bloco II, do “EDIFICIO ILHA DE SANTO 

AMARAO”, situado à Av. André Luiz, 784, Bairro do Picanço, perímetro urbano deste distrito, município e comarca de 

Guarulhos, possuindo área útil de 53,90m², área comum de 51,3996², área total de 105,2996m², no terreno exclusivo, a 

fração ideal de 0,52203%, em todo o terreno, a fração ideal de 0,52203% de 8.030,59/28.880, cabendo ainda ao referido 

apartamento o direito a uma vaga na garagem coletiva, para o auto de passeio, localizada no andar térreo ou 1º 

pavimento do conjunto, pela ordem de chegada, com auxílio de manobrista. Inscrição Cadastral: 081.60.94.0001.00.000-

5. Imóvel devidamente matriculado sob nº 78.425 do 02º CRI de Guarulhos- SP. Matricula Atualizada: R.01. Consta que 

o referido imóvel foi HIPOTECADO em favor do BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12), para a 

garantia de dívida no valor de R$ 1.534.930,99. Av.02. Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do 

http://www.lut.com.br/
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processo nº 583.00.2005.212334-4 em trâmite perante a 26ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo- SP, 

em ação movida por  BANCO BRADESCO S/A (CNPJ/MF: 60.746.948/0001-12), para garantia de dívida no valor de R$ 

267.514,53. Valor da Avaliação: R$ 189.253,32 (cento e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e 

dois centavos) em janeiro de 2018. Débitos de IPTU: Em consulta ao site da Prefeitura Municipal de Guarulhos - SP, 

obtivemos a informação de que constam débitos de IPTU no valor de R$ 3.992.038,20 (três milhões, novecentos e 

noventa e dois mil, trinta e oito reais e vinte centavos) em janeiro de 2018. Débitos estes que ficam sub-rogados no 

respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário 

Nacional. OBS: - 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. 

 

_________________________________ 

Artur Pessôa De Melo Morais  

Juíz de Direito 


