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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAÇATUBA ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos condôminos JOSÉ ALFREDO PAULO (CPF/MF: 197.390.106-44), MÁRCIA APARECIDA DA SILVA PAULO 

(CPF/MF: 245.813.698-27), MARIANA ELLEN DE PAULO (CPF/MF: 369.757.828-65) e GABRIELLE ANY DE PAULO 

(CPF/MF: 395.493.098-60): 

 

A MM. Juíza de Direito Adriana Moscardi Maddi Fantini, da 3ª Vara Cível da Comarca de Araçatuba/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 Cumprimento de Sentença em epígrafe, que tem como partes ANDRÉ SQUIÇATO e JOSÉ 

ALFREDO PAULO e OUTROS - processo nº 0000011-74.2016.8.26.0032 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, 

de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 17 de setembro de 2018, às 14:00 hs. 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 20 de setembro de 2018, às 14:00 hs e se encerrará no dia 18 de outubro de 2018, às 14:00 hs. O valor mínimo para 

venda em 2ª Praça corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 

  

O leilão será realizado por MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.lut.com.br  e será conduzida pela Gestora LUT – 

Gestão e Intermediação de Ativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.399.676/0001-01 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 pagamento deverá ser feito deuma única vez, em até 24 horas após ter ido declarado vencedor pelo leiloeiro.  

 
O arrematante deverá pagar à Gestora LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 

valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, não se incluindo no valor do lance, o que deverá ser informado 

previamente aos interessados e depositado à disposição deste Juízo. 

 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, que possuem natureza propter tem, os 

quais ficam sub-rogados no preço da arrematação, exceto os débitos de condomínio, quando for o caso.  

 

http://www.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, até o início da primeira etapa, proposta 

por valor não inferior ao da avaliação; até o início da segunda etapa, proposta por valor que não seja inferior a 70% do 

valor de avaliação atualizada.  

 

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

 

RELAÇÃO DO BEM 

 

Bem imóvel: “parte ideal de 40% (quarenta por cento) do imóvel, área rural, situada no Bairro Tupi, Município e Comarca 

de Birigui, Estado de São Paulo, com as seguintes medidas e confrontações: começa no marco nº 1, cravado na divisa 

de propriedade dos Srs Irmãos Stábile, e na lateral da estrada particular, seguindo por esta lateral com o rumo SW 

16º51’, distante 135,00 metros, até encontrar o marco de nº 2, este fazendo uma pequena deflexão à esquerda, segue 

pela lateral da mesma, com o rumo SW 14º46’, distante 75,70 metros, até encontrar o marco de nº 3, este fazendo uma 

deflexão à esquerda, segue divisando com a propriedade do Sr. Joaquim Paulo, com o rumo SE 83º53’, distante 376,70 

metros, até encontrar o marco de nº 4, este fazendo uma  pequena deflexão à esquerda, segue divisando com a 

propriedade do mesmo, com o rumo SE 84º58’, distante 792,00 metros, até o marco nº 5, este fazendo uma deflexão à 

esquerda, segue divisando com Joaquim Paulo, seguindo com o rumo NE 36º17’, na distância de 154,00 metros, até 

encontrar o marco de nº 6, este cravado na margem esquerda da nascente no sentido contrário do seu curso natural, 

seguindo pela mesma com o rumo NW 01º49’, distante 170,50 metros, até o marco de nº 7, este fazendo uma deflexão à 

esquerda, segue divisando com a propriedade de João Gomes e Irmãos Stabile, com o rumo SW 89º51’, distante 

1.192,00 metros, até o marco de nº 1, fechando assim o polígono, perfazendo uma área de 12,560 alqueires ou sejam 

30,3952 hectares”. Cadastrada no CCIR sob nº 616.052.003.121-5. Matriculado no Cartório de Registro de Imóveis da 

Cidade de Birigui sob o nº 57.497. Obs.: consta da Av. 1 que a denominação da propriedade acima é Sítio Marigabi. 

Penhora: consta da Av. 4 a penhora exequenda. Avaliação: R$ 624.299,00 (seiscentos e vinte e quatro mil duzentos e 

noventa e nove reais), atualizados até maio de 2018. Débitos tributários: 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$ 305.578,88 (trezentos e cinco mil quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e 

oito centavos), em fevereiro de 2018. Obs.: os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, 

sem garantia, constituindo ônus do interessado a verificação de suas condições, antes das datas designadas para as 

alienações judiciais eletrônicas. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações  poderá apresentar, até o 

início da primeira etapa, proposta por valor não inferior ao da avaliação; até o inínio da segunda etapa, proposta que não 

seja inferior a 70% do valor de avaliação atualizada. Conforme previsão no artigo 886, VI, do Código de Processo Civil, 

informa-se que não existem recursos pendentes de julgamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Adriana Moscardi Maddi Fantini  

Juíza de Direito 


