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1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERTÃOZINHO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

dos executados MARIA HELENA SILVA MORO (CPF/MF nº 159.834.838-89), MARILZA APARECIDA SILVA MORO 

(CPF/MF nº 159.834.798-57) e MAYSA ANDREA SILVA MORO (CPF/MF nº 373.062.108-40):  

 

A MM. Juíza de Direito Daniele Regina de Souza Duarte, da 01ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/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 extrajudicial, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PRODUTORES RURAIS 

E EMPRESÁRIOS DO INTERIOR PAULISTA – SICOOB COCRED contra MARIA HELENA SILVA MORO - Processo nº 

1003696-94.2014.8.26.0597 que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início no dia 07 de fevereiro de 2017, 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 10 de fevereiro de 2017, às 14:00 hs e se encerrará no dia 14 de março de 2017, às 14:00 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: “Uma parte de terras, situado no imóvel geral denominado Fazenda “Pântano”, com a denominação 
particular de Fazenda São Cristóvão”, deste distrito, município e comarca de Frutal, com a área total de 222,01,94 ha, de 
campos e culturas, compreendida dentro da seguinte descrição perimétrica: tem início no ponto nº 87, cravado na 
margem direta do Ribeirão do Pântano, na divisa de Nelson Moro; daí, segue com o rumo de 56º 37’ 10” NW e distância 
de 84,00 metros até o ponto nº 88, também cravado na margem direita do ribeirão do Pântano; daí, segue com o rumo 
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de 74º 52’ 10” NW pela margem do referido ribeirão do Pântano e mede-se 482,00 metros até o ponto MP, localizado 
ainda na margem direita do Ribeirão do Pântano, na divisa de Lile M. Faitarone; daí, deflete-se à direita e segue com o 
rumo de 38º 44’ NW e distância de 1.055 metros confrontando com Lile M. Faitarone, William M. Silva, Leia M. Silva e 
Alexandre M. Gaitarone, até o ponto nº 4, localizado na divisa de José Ocanha e de Jácomo Francisco Moro; daí deflete-
se à direita, com o rumo de 56º 05’ 14” e distância de 994,00 metros confrontando com Jácomo Francisco Moro, até o 
ponto nº 4, localizado na divisa de Beata Mariorro; daí, deflete-se à direita, com o rumo de 22º 05’ 50” e distância de 
250,00 metros até o ponto nº 15, divisando neste trecho com Beata Mariotto; daí, deflete à esquerda, confrontando com 
Beata Mariotto, acompanhando a cerca numa distância de 921,00 metros até o ponto nº 30-A, cravado no córrego 
Cabeceira Redonda, na divisa de Nelson Moro; daí, finalmente, deflete-se à direita, com o rumo de 9º 29º 24” SW, 
confrontando com Nelson Moro, mede-se a distância de 1.951,00 metros até o ponto inicial nº 87, localizado na margem 
direita do Ribeirão do Pântano. Registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Frutal sob o nº 13.033 e cadastrado e 
inscrito no INCRA/CCIR de 2003/2004/2005 nº 421.049.025.135-8. Área total 222,1000. Módulo rural: 11,79. nº de 
módulos rurais: 17,61. Módulo Fiscal: 30,0000. Nº do módulos fiscais: 7,40 – F.M.P.: 3,0000. Localização do Imóvel: Rod. 
BR 153 Lagoa Seca a Direita K7. Município: Frutal-MG. Nº imóvel na Receita Federal 3.224.629-3. Hipoteca: Consta da 
Av. 6, 7, 9, 10 a hipoteca em favor do exequente nesta ação. Penhora: Consta da Av. 11 a penhora exequenda. 
Avaliação: R$ 4.566.516,00 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil e quinhentos e dezesseis reais), em 
março de 2016. Débitos Tribuários: 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$ 
578.565,43, em dezembro de 2014, 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. 

 

 

_________________________________ 

Daniele Regina de Souza Duarte 

Juíza de Direito 


