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2ª VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

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

executada MAGALI ROSANA GALASTRI (CPF/MF: 574.663.869-20), da credora hipotecária CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04) e da PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES (CNPJ/MF:  

46.523.270/0001-88):  

 

O MM. Juiz de Direito Robson Barbosa Lima, da 02ª Vara da Família e das Sucessões do Foro de Mogi das Cruzes/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 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILA BELA 

(CNPJ/MF: 06.997.870/0001-63) contra MAGALI ROSANA GALASTRI - Processo nº 0006652-76.2008.8.26.0091 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 março de 2018, às 14h15min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 

dias úteis subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de abril de 2018, 

às 14h15min e se encerrará em 04 de maio de 2018 às 14h15min. 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 - 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 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. 

http://www.lut.com.br/
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

IMÓVEL: A CASA N° 11 assobradada, do Condomínio Residencial "Vila Bela", localizado na Avenida Shozo Sakai, no 

Bairro do Jundiaí, perímetro urbano do Distrito de Brás Cubas, neste Município e Comarca, localizada a 47,80 ms. da área 

de recreação frontal, com frente para via de circulação, lado esquerdo de quem entra no empreendimento pela referida 

via, com área privativa construída de 71,58 ms2., área comum construída de 2,4818 ms2. área real construída de 74,0618 

ms2. e fração ideal no terreno do empreendimento de 0,032416, à qual reserva-se, na totalidade do terreno do 

empreendimento, uma área de uso exclusivo de 4,78 ms. de frente e fundos, de ambos os lados mede 17,50 ms. 

perfazendo a área total de utilização exclusiva de 83,65 ms2., confronta do lado direito de quem da via de circulação olha 

para a unidade com a casa 12 e sua área de utilização exclusiva, do lado esquerdo com a casa 10 e sua respectiva área 

de utilização exclusiva, e nos fundos com muro divisório do empreendimento. Matrícula Atualizada: Consta na R.02 que 

MAGALI ROSANA GALASTRI “HIPOTECOU a fração ideal do terreno correspondente a futura unidade habitacional a que 

se refere a presente” em favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEF (CNPJ/MF: 00.360.305/0001-04). Conta na Av.04 

a penhora exequenda. Imóvel registrado sob a matrícula nº 58.820 do 2º CRI de Mogi das Cruzes. Valor da Avaliação: 

R$ 221.675,73 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), atualizado até 

janeiro/2018 pela Tabela Prática do TJSP. 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: R$ 59.504,99 (cinquenta e nove mil, quinhentos e quatro reais e noventa e nove centavos) em fevereiro de 2018, 

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. 

 

 

_________________________________ 

Robson Barbosa Lima 

Juiz de Direito 

 


