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06ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação dos executados 
ISAURA ALVES MARTINS (CPF/MF: 260.151.508-23) e LUIS CARLOS ROSA MARTINS (CPF/MF: 106.246.498-22), bem como do 
credor hiportecário BANCO ITAU S/A (CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04): 
  
O MM. Juiz de Direito Celso Lourenço Morgado, da 06ª Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo/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 Despejo, ajuizada por ODONTO ABC S/C LTDA (CNPJ/MF: 55.062.004/0001-96) contra ISAURA ALVES 
MARTINS (CPF/MF: 260.151.508-23) e LUIS CARLOS ROSA MARTINS (CPF/MF: 106.246.498-22) - Processo nº 0044377-
67.2010.8.26.0564 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 
 
A 1ª praça terá início em 07 de fevereiro de 2017, às 12h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) dias 
subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 10 de fevereiro de 2017, às 12h45min e 
se encerrará em 09 de março de 2017, às 12h45min. 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 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.                   
 

RELAÇÃO DOS BENS 
 
IMÓVEL: Unidade Autônoma, consistente do apartamento nº 01, localizado no pavimento térreo do “Edificio Elza Leal”, contendo 
79,28m² de área privativa, área comum incluso área de garagem de 38,24 m², perfazendo a área total de 117,52m², tendo como 
fração ideal terreno e coisas comuns de 6,12% confrontando de que do hall de entrada do apartamento olha para dentro do mesmo, 
pela frente com o hall de circulação do andar e apartamento 3 e área descoberta; do lado direito com o lote 19; do lado esquerdo com 
hall de entrada do prédio, e nos fundo com o recuo de frente do prédio. O “Edificio Elza Leal” possui estacionamento com capacidade 
para abrigar 16 automóveis de passeio, de porte médio, sem auxilio de manobrista, na proporção de uma vaga para cada unidade 
autônoma, a numeração das vagas são apenas para efeitos físicos, sendo o seu uso sem local determinado, sendo que as áreas 
dessas vagas estão computadas nas áreas comuns cabentes à cada apartamento, situado à Rua Orestes Suster, 599, São Bernardo 
do Campo, devidamente matriculado sob nº 45.454, junto ao 02º CRI de SBC.. Valor da Avaliação: R$ 342.329,48 (trezentos e 
quarenta e dois mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), atualizado até novembro de 2016 pela Tabela Prática 
do TJSP. Matricula Atualizada: R.2 – Consta que o Imóvel objeto desta matrícula foi hipotecado ao BANCO ITAU S/A para garantia 
de dívida no valor de R$ 35.000,00.  Débitos da ação: R$ 48.296,82 (quarenta e oito mil duzentos e noventa e seis reais e oitenta e 
dois centavos), em setemrbo 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. 

 
_________________________________ 

Celso Lourenço Morgado 
Juíz de Direito 
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