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03ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

executado IGREJA INTERNACIONAL MUNDO NOVO - MINISTÉRIO DA RESTAURAÇÃO – BRASIL, dos coexecutados  

VALDIR APARECIDO ALVES DE SIQUEIRA (CPF/MF nº 925.272.808) e MARIA DE JESUS CARDOSO DA SILVA 

(CPF/MF nº 024.490.328-00) e do coproprietário PEDRO PEREIRA DE CARVALHO (CPF/MF: 034.394.208-92):  

 

O Doutor, MM. Juiz de Direito Rogério A. Correia Dias, da 03ª Vara Cível da Comarca de Atibaia/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 do Processo nº 4000641-19.2013.8.26.0048/01 em que é exequente PAULO CESAR RESENDE LIMA 

(CPF/MF: 522.968.228-00) e executada IGREJA INTERNACIONAL MUNDO NOVO - MINISTÉRIO DA RESTAURAÇÃO 

- BRASIL E OUTROS que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 08 de outubro de 2018, às 13h15min. Não havendo lance igual ou superior à importância da 

avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça; a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se no dia 

11 de outubro de 2018, às 13h15min e se encerrará no dia 31 de outubro de 2018, às 13h15min. O valor mínimo para 

venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, no entanto, eventuais propostas 

com valor abaixo da avaliação, serão consignadas nos autos para exame. 

  

A praça será realizada por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br e será conduzida pela Gestora Judicial 

LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 e pelo Leiloeiro Oficial 

Sr.  Cezar Augusto Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob 602, com 

endereço comercial à Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 696, 12º andar, conj. 123 – Jardim Paulista – São Paulo/SP, 

telefone (0 xx 11 3266-2771).  

 

O pagamento do preço far-se-á, como regra, à vista. Caso proposto parcelamento, todavia, as condições serão as 

seguintes: 50% à vista e o restante em 30 e 60 dias, ficando o próprio bem arrematado como garantia do pagamento. 

 

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. 

 

http://www.lut.com.br/
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A alienação poderá ser julgada ineficaz, se não forem prestadas as garantias exigidas pelo juízo; se o proponente provar, 

nos cinco dias seguintes à assinatura do termo de alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não 

mencionado nos autos; se a alienação se realizar por preço que vier a ser considerado pelo juízo como vil; e nos casos de 

ausência de prévia notificação da alienação ao senhorio direto, ao credor com garantia real ou com penhora anteriormente 

averbada, que não seja de qualquer modo parte na execução. 

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.br. A alienação obedecerá ao disposto 

na legislação aplicável, no Provimento CSM nº 1.625/09 do TJSP, no Provimento CSM nº 1.496/08 do Conselho Superior 

de Magistratura e o caput do artigo 335, do Código Penal. 

 

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

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Parte ideal de 50% do seguinte bem: SUB LOTE 02 desdobrado do lote 12 da quadra 50, do plano de loteamento e 

arruamento denominado Jardim do Alvinópolis, perímetro urano, com a área de 150,00 m2, matriculado sob nº 98.060 do 

Registro de Imóveis de Atibaia, do qual foram nomeados depositários, os próprios executados Valdir Aparecido Alves de 

Siqueira, CPF nº 925.272.808-20, RG nº 8.049.385, e Maria de Jesus Cardoso da Silva, CPF nº 024.490.328-00, RG nº 

14.538.374. Matrícula Atualizada: Consta na Av.01 a penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 111.235,83 (cento e 

onze mil, duzentos e trinta e cinco reais e oitenta e três centavos) atualizado para agosto de 2018 de acordo com a 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$ 22.220,00 

(vinte e dois mil, duzentos e vinte reais) em janeiro de 2018, valores que deverão ser atualizados para a data da 

arrematação e pelo qual responderão 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. 

 

_________________________________ 

Rogério A. Correia Dias 

Juiz de Direito 

http://www.canaljudicial.com.br/lut

