
 

 

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 

 

 

 

 

 

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 do 

executado JOAS DO NASCIMENTO LINS (CPF/MF: 328.920.388-39) atualmente JOAS SIQUEIRA LINS, de sua 

esposa MARIANA SIQUEIRA LINS, do credor fiduciário 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 NOVA BRÁS 

CUBAS (CNPJ/MF: 15.659.257/0001-27) contra JOAS DO NASCIMENTO LINS - Processo nº 0003080-

39.2013.8.26.0091 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 16 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 21 de março de 

2018, às 14h15min e se encerrará em 17 de abril 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. 

http://www.lut.com.br/
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A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos. 

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

 

BEM: Os direitos que o executado tenha sobre o imóvel de matrícula nº 75.125 do 2º Oficial de Registro de Imóveis 

de Mogi das Cruzes. LOCALIZAÇÃO: Apartamento n° 13 – 1º andar ou 1º pavimento - Tipo B – Bloco 06 – “RESIDENCIAL 

NOVA BRÁS CUBAS I” – Rua São Francisco nº 101 - Bairro do Jundiaí, perímetro urbano do Distrito de Brás Cubas, desta 

Comarca. IMÓVEL: APARTAMENTO N° 13, do "RESIDENCIAL NOVA BRÁS CUBAS I", situado no 1º andar ou do 

pavimento - Tipo B – Bloco 06, localizado na Rua São Francisco n° 101, Bairro do Jundiaí, perímetro urbano do Distrito de 

Brás Cubas, deste Município e Comarca, com a seguinte descrição: contém cozinha, área de serviço, sala de estar, 01 

banheiro e 02 dormitórios, possui 54,91m² de área privativa, 10,35m² de área de garagem descoberta, 70,2179m² de área 

comum coberta/descoberta, 135,4779m² de área total (real), fração ideal no terreno de 0,00202600, correspondente a 

90,251999m2; confronta pela frente com área de circulação de pedestres e apartamento n° 14 - tipo C, pelo lado direito 

com área de circulação de pedestres, pelo lado esquerdo com hall social, caixa de escada e área de circulação de 

pedestres, e pelos fundos com área de circulação de pedestres. Fica vinculada à esta unidade autônoma a vaga de 

garagem sob n° 91. CADASTRO MUNICIPAL: S.21-Q.041-UN.002-SB.UN.-DG.6 (área maior). Matrícula atualizada: 

Consta na Av.04 que o proprietário JOAS DO NASCIMENTO LINS alienou fiduciariamente a futura unidade autônoma 

[atual unidade autônoma que se refere esta matrícula] a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF (CNPF/MF: 

00.360.305/0001-04). Consta na Av.06 a penhora exequenda. Segundo o laudo de avaliação o condomínio é atualmente 

denominado como “Residencial Vida Bella” e possui “infraestrutura de lazer completo, piscina infantil, adulto com raia de 

25 metros, salão para ginástica, quadra de vôlei, quadra poliesportiva, pista de Cooper, churrasqueira com forno de pizza, 

salão de festas, salão de jogos, playground, bosque, sauna, solarium. O apartamento possui dois dormitórios, sala, 

cozinha, banheiro, área de serviço, revestimento cerâmico nas paredes, do banheiro e cozinha, piso cerâmico, paredes 

com pintura e excelente estado de conservação”. Valor da Avaliação: R$ 209.972,94 (duzentos e nove mil, novecentos e 

setenta e dois reais e noventa e quatro 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$ 39.157,13 (trinta e nove mil, cento e 

cinquenta e sete reais e treze centavos) em janeiro 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 
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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 

 


