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24ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO 

 

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

da executada COBRATE COMPANHIA BRASILEIRA DE TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA (CNPJ/MF: 

14.737.522/0001-85), do credor hipotecário BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (CNPJ/MF: 07.237.373/0001-77) 

e do interessado JAYME VALVERDE MIRANDA (CPF/MF 004.330.475-34):   

 

O MM. Juiz de Direito Claudio Antônio Marquesi, da 24ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/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 Despesas Condominiais, ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO GARDEN 

CITY contra COBRATE COMPANHIA BRASILEIRA DE TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA - Processo nº 1075466-

86.2014.8.26.0100 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 28 de fevereiro de 2018, às 13h00min. 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 05 de março de 

2018, às 13h00min e se encerrará em 26 de março de 2018, às 13h00min. 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 3% (três 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, conforme 

Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

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

 

 

 

http://www.canaljudicial.com.br/lut
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O interessado em arrematar o bem, poderá fazê-lo parceladamente, desde que seja realizado o pagamento mínimo à 

vista de 50% (cinquenta por cento) da proposta oferecida e da comissão devida a Gestora Judicial LUT, sendo que o 

restante do montante proposto no lance poderá ser parcelado em no máximo 10 (dez) vezes e cada parcela será 

devidamente corrigida pelo índice da tabela prática do TJSP. Ademais, a proposta de pagamento do lance à vista 

sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.      

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Apartamento com área privativa de 178,47m², área comum de 226,685m², área total de 405,155m², fração ideal no 

terreno de 5,65065% com o direito ao uso de três vagas indeterminadas na garagem coletiva e ainda direito de um 

depósito sem determinação de local, ambos localizados parte no 1º e parte no 2º subsolos. 12,00m, fundos 3,50m e área 

42,00 m2.  Trata-se de um apartamento de cobertura do tipo duplex, cuja matrícula é 113.670, registrada no 14º Cartório 

do Registro de Imóveis de São Paulo, localizado à Av. Divino Salvador, 841 – Ap. 141, em Indianópolis localizado nos 

14º e 15º andares do “Edifício Garden City. De acordo com o Laudo de Avaliação a conservação da edificação se 

enquadra entre nova e regular. O imóvel possui salão, escada de acesso ao superior e um banheiro.  Consoante laudo 

de avaliação a sala de estar possui lareira e acesso à varanda com churrasqueira e piscina em local aberto. O 

apartamento possui três suítes, sendo uma delas do tipo máster com piso em assoalho de madeira, closet e banheiro 

com hidromassagem. Matricula atualizada: Consta na R. 03 hipoteca em favor do Banco do Nordeste do Brasil S/A. 

Conta na Av. 04 consta penhora oriunda do processo nº 0015200-49.2002.5.19.0058 da 19ª Vara do Trabalho  de 

Santana do Ipanema/AL, TRT 19ª Região, movida por Ailton Dias de Barros em face de Cobrate Cia Brasileira de 

Terraplanagem e Engenharia. Consta na Av. 05 penhora oriunda do processo nº 00339201003102003 da 31ª Vara do 

Trabalho do TRT2, movida por Leda dos Santos Rodrigues. Consta na Av. 06 penhora oriunda do processo nº 

2065/2010 da 12ª Vara do Trabalho  do TRT2, movida por Antônio Marcelino da Silva. Consta na Av. 07 penhora oriunda 

do processo nº 2303/2013 da 89ª Vara do Trabalho  do TRT2, movida por Fernando Antonio Mangueira Gomes. Consta 

na Av. 09 penhora oriunda do processo nº 1347-2010 da 13ª Vara do Trabalho do TRT2, movida por Ailton Dias de 

Barros. Consta na Av. 10 protocolo de indisponibilidade nº 201605.0412.00133953 – IA-091 extraído dos autos nº: 

00312130420104013300 solicitado pela 24ª Vara Federal de Salvador/BA, fazendo constar que os bens da executada, 

inclusive o imóvel desta matricula, tornaram –se indisponíveis. Consta na Av. 11 penhora oriunda do processo nº 

00017196320135020007 da 7ª Vara do Trabalho do TRT2, movida por Eurivaldo Dias de Almeida.  Consta na Av.12 

decretação de indisponibilidade de protocolo nº 201611.1613.00211690-IA-300 extraído dos autos nº 

0200633000198188 solicitado pelo Juízo da 24ª Vara Federal da Comarca de Salvador/BA. Consta na Av. 13 penhora 

oriunda do processo nº 000228791201250200079 da 79ª Vara do Trabalho do TRT2, movida por José da Penha da Silva 

Souza CPF/MF: 893.122.364-15. Consta na Av. 14 decretação de indisponibilidade de protocolo nº 
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201707.1814.00324473-IA-750 extraído dos autos nº 00727001620005050161 solicitado pelo Juízo da Vara do Trabalho 

de Santo Amaro/BA – TRT 5ª Região. Consta na Av. 15 decretação de indisponibilidade de protocolo nº 

201707.1910.00325025-IA-280 extraído dos autos nº 01386000920015050161 solicitado pelo Juízo da Vara do Trabalho 

de Santo Amaro/BA – TRT 5ª Região. Consta na Av. 16 penhora oriunda dos autos de execução fiscal nº 31213-

2010.4.01.3300 carta precatória nº 0017075-18.2017.403.6182, movida pela União Federal. Consta na Av. 18 penhora 

oriunda dos autos de execução fiscal nº 0056458-37.2016.403.6182 carta precatória nº 20166182005645837, movida 

pelo Juízo da 11ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo. Consta na Av. 20 decretação de indisponibilidade extraída 

dos autos do processo nº 00081334920074058200 pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Comarca de Joao Pessoa/PB, TRF 

da 05ª Região. Consta na Av. 21 decretação de indisponibilidade extraída dos autos do processo nº 

01731005420015050015 pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho da Comarca de Salvador/BA  - TRT da 05ª Região. 

Contribuinte: 045.089.00852.  Consta no site da Prefeitura de São Paulo débitos inscritos na dívida ativa no valor de R$ 

94.738,51 nesta data (10/01/2018). Valor da Avaliação: R$ 1.123.932,25 (um milhão, cento e vinte e três mil, 

novecentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos), atualizado pela tabela prática do TJSP em dezembro de 2017.  

Débitos de IPTU: Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos 

termos do parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. Débitos da ação: Consoante atualização de 

cálculo do Autor o valor atualizado da ação consiste no montante de R$ 213.631,66 em dezembro de 2017, sendo que 

deste valor R$ 155.458,52 caracteriza-se em débito de quotas condominiais.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Claudio Antonio Marquesi 

Juiz de Direito 

 

 

 

 


