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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados APARECIDO DOS REIS LIMA CAJURU ME (CNPJ/MF: 01.716.953/0001-13), APARECIDO REIS 

LIMA (CPF/MF: 094.800.448-70) e MARIA HELENA SANTANA LIMA (CPF/MF: 142.236.718-55), bem como do credor 

hipotecário BANCO DO BRASIL S/A: 
  

O MM. Juiz de Direito Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani, da 3ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/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 Execução de Título de Extrajudicial, ajuizada por WESLEY CESAR FERREIRA contra APARECIDO 

DOS REIS LIMA CAJURU ME e OUTROS, - processo nº 0069003-43.2004.8.26.0506 (03/2004) que foi designada a venda 

do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 14 de fevereiro de 2017, às 14:30 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 17 de fevereiro de 2017, às 14:30 hs e se encerrará no dia 21 de março de 2017, às 14:30 hs. O valor mínimo para 

venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta 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 

Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial, inscrito 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 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.                   

 

RELAÇÃO DO BEM 
 

Bem Imóvel: “Um (1) lote de terreno, sob nº. 84 (oitenta e quatro), da quadra “f”, do loteamento denominado “Jardim Vila 
Real”, desta cidade de Cajuru com frente para a rua “C”, 5,00 metros; na esquina, em curva 14,14 metros; do lado direito 
de quem da rua olha para o terreno, na confrontação com a rua “E”, 16,00 metros; e nos fundos, na confrontação com o 
lote 73, 14,00 metros, num total de 332,62 metros quadrados.” Devidamente matriculado junto ao 1º Cartório de Registro 

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


 

 

Al. Joaquim Eugênio de Lima - 696 - 12º andar - cj. 123 - São Paulo - SP Jardim Paulista - CEP: 01403-000 

F: 55 - 11 - 3266.2771  -  www.lut.com.br 

 

 

de Imóveis de Cajuru/SP sob o nº. 2.845. Consta da R-7/2.845 hipoteca cedular de 1º grau em favor do Banco do Brasil 
S/A no valor de R$ 20.000,00. Consta da R-8/2.845 penhora na ação de execução de título extrajudicial nº 390/2006 da 
Comarca de Cajuru/SP, movida por Banco do Brasil S/A. Consta da avaliação às fls. 176 que no terreno encontra-se 
edificado um prédio comercial, sendo um salão com área para açougue e anexo, dois banheiros, despensa e um 
mezanino e garagem, com área total construída de 520,77 m2. Garagem: piso – cimento, paredes – pintura látex, 
cobertura – telha cimento amianto/telha translúcida e estrutura de trilho de ferro, portão – em madeira, Salão: piso – 
cimento desempenado, paredes – pintura óleo/látex, cobertura – madeira/telha galvanizada, porta – em ferro, vitrô – em 
ferro e vidro. Área de açougue: piso – cerâmico, parede – revestimento cerâmico, cobertura – laje/látex, vitrô – em ferro e 
vidro. Área anexa ao açougue: piso – cimento desempenado, parede – revestimento cerâmico, cobertura – laje/látex. 
Dois banheiros: piso – cerâmico, parede – revestimento cerâmico, cobertura – laje/látex, porta – em ferro, vitrô – em ferro 
e vitro, piso – cimento, parede – pintura látex, cobertura – laje/látex, porta – em ferro, vitrô – vão aberto, mezanino, piso – 
cerâmico, parede – pintura látex, cobertura – laje/látex, vitrô – em ferro e vidro. Hipoteca: Consta da Av. 7 a hipoteca em 
favor de Banco do Brasil S/a. Penhora: Consta da Av. 8 a penhora extraída dos autos da execução nº 390/06, 
determinada pelo Juízo Cível de Cajuru. Avaliação: R$ 277.167,53 (duzentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e 
sete reais e cinqüenta e três centavos), atualizado até novembro de 2016. 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$ 37.748,75, em dezembro 2003, 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. 

 

______________________________________ 

Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani 

Juiz de Direito 


