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09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP 

 

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

lide e de intimação do executado AMILTON MARQUES BASTOS (CPF/MF: 257.141.258-27), dos 

credores hipotecários CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04) e 

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA (CNPJ/MF: 04.527.335/0001-13), bem como da 

interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO (CNPJ/MF: 

46.523.239/0001-47): 

  

O MM. Juiz de Direito Rodrigo Gorga Campos, da 09ª 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 Cobrança, 

ajuizada por CONDOMINIO ESTADOS UNIDOS (CNPJ/MF: 04.679.493/0001-99) contra AMILTON 

MARQUES BASTOS (CPF/MF: 057.141.258-27) - Processo nº 0010983-35.2011.8.26.0564 que foi 

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

 

A 1ª praça terá início em 22 de abril de 2019 às 13h45min. 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 25 de abril de 2019 às 13h45min e se encerrará em 24 de maio de 2019 

às 13h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 70% (setenta por cento) do 

valor da avaliação, atualizado até a presente data pela Tabela Prática do TJSP. 

 

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 

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 

http://www.lut.com.br/
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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: A UNIDADE AUTÔNOMA, consistente do apartamento nº 01, localizado no Térreo do 

“EDIFICIO CONNECTICUT” – BLOCO 7, integrante do “CONDOMINIO ESTADOS UNIDOS”, com 

entrada pelo nº 380 da Rua Gregória de Fregel, contendo a área útil de 40,02m², área comum de 

5,49m², totalizando 45,51m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,116279% que equivale a 

54,072735m² do terreno, confrontando de quem do hall de circulação dos pavimentos olhar para os 

apartamentos, pela frente com o hall de entrada e área comunitária; do lado direito com o 

apartamento nº 02, do lado esquerdo com área comunitária que separa esse Edifício do Edifício 

Colorado; e nos fundos com área comunitária que separa esse Edifício do Edifício Indiana. O 

“CONDOMINIO ESTADOS UNIDOS”, possui uma área destinada a servir como estacionamento, 

fazendo parte da área comunitária do mesmo, com capacidade para abrigar 860 automóveis de 

passeio de porte médio ou pequeno, os quais serão estacionados, em lugares indeterminados, não 

demarcados com auxílio de manobrista. As áreas destinadas à estas vagas, acham-se computadas 

nas áreas comuns, cabentes a cada apartamento. O “CONDOMÍNIO ESTADOS UNIDOS”, acham-

se construído em terreno com a área de 46.502,58m², perfeitamente descrito e caracterizado na 

matrícula nº 42.595 deste CRI. Inscrição Municipal nº 024.019.017.000. Imóvel devidamente 

matriculado sob nº 47.024 do 02º CRI de São Bernardo do Campo -SP. Matrícula Atualizada: Av.01 

Consta que o referido imóvel foi dado em hipoteca à CAIXA ECONOMICA FEDERAL –CEF para 

garantia de dívida no valor de R$ 45.400,00. Av.02 Consta a penhora exequenda. Valor da 

Avaliação: R$ 167.805,75 (cento e sessenta e sete, oitocentos e cinco reais e setenta e cinco 

centavos) em janeiro de 2019. Débitos Fiscais: Em consulta ao Portal da Prefeitura Municipal de 

São Bernardo do Campo, foi possível verificar a existência de débitos em aberto no valor de R$ 

10.953,15 (dez mil, novecentos e cinquenta e três reais e quinze centavos) em fevereiro de 2019. 

Débitos da ação: R$ 90.340,03 (noventa mil, trezentos e quarenta reais e três centavos), em outubro 

de 2017, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderá o 



 

3 
 

produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o executado 

nesta ação. 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. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam 

sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo 

único, do Código Tributário Nacional, os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Rodrigo Gorga Campos 

Juiz de Direito 

 

 

 


