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02ª 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 

dos executados MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO; TANIA AMARIS BUENO DE MACEDO; LOTAR LEVI SCHEIDT e 

HELOISA HELENA Q. A. SCHEIDT e interessado HELDER CAMPANHOLA: 

 

O Doutor, MM. Juiz de Direito Marcelo Octaviano Diniz Junqueira, da 02ª 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 em que é exequente ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS DO AERÓDROMO DA FAZENDA VALE 

ELDORADO I (CNPJ/MF: 67.160.499/0001-75), executados MAURÍCIO CARLOS DE MACEDO (CPF/MF: 047.237.648-

95); TANIA AMARIS BUENO DE MACEDO (CPF/MF: 012.916.948-03); LOTAR LEVI SCHEIDT (CPF/MF: 546.901.709-

59) e HELOISA HELENA Q. A. SCHEIDT (CPF/MF: 026.255.017-23) e interessado HELDER CAMPANHOLA (CPF/MF: 

002.080.678-76), processo nº 0001621-25.1999.8.26.0048 (1482/1999) que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 

de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 25 de junho de 2018, às 11h 30min.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 28 de junho de 2018, às 

11h 30min e se encerrará em 18 de julho de 2018, às 11h 30min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá 

a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 

 

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 

 

Direitos: “Parte ideal pertencente à Maurício Carlos de Macedo e Tânia Amaris Bueno de Macedo, na proporção de 

0,530010% de uma área de terra com 235.842,63m² do bem imóvel objeto da Matrícula nº 73.957 do CRI de Bragança 

Paulista/SP. À Associação dos Condôminos do Aerodromo da Fazenda Vale Eldorado I – Av. 3/m – 73.957. ” Valor da 

avaliação originário do ano de 2013, R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil reais) conforme avaliação de fls. 1.702/1.763 

do processo em referência.  Valor da Avaliação Atualizado: R$ 1.098.939,75 (um milhão noventa e oito mil, novecentos 

e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), atualizado até abril de 2018 de acordo com a Tabela Prática do TJSP.  O 

bem será levado a leilão pelo valor de avaliação atualizado. Débitos da ação: R$ 266.938,68 (Duzentos e Sessenta e 

Seis Mil, Novecentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos), em agosto de 2013, valores que deverão ser 

atualizados para a data da arrematação. OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito 

junto aos diversos Órgãos. 

 

 

 

 

 Eu,                                                                                                    escrivã (o) subscrevi. 

 

 

 

___________________________________ 

Marcelo Octaviano Diniz Junqueira 

Juiz de Direito 

 

 

 

 


