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,03ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES - SP 

 

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

do executado OSWALDO AUGUSTO DA CONCEIÇÃO (CNPJ/MF: 043.256.138-20) e de sua esposa MARIA ROSA 

THEODORO DA CONCEIÇÃO (CPF/MF 125.142.298-55) 

  

O Doutor, MM. Juiz de Direito Eduardo Calvert, da 03ª Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes do Estado de São 

Paulo – 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 DIRCEU DE ARRUDA e executado OSWALDO 

AUGUSTO DA CONCEIÇÃO, Processo nº 0009870-10.2010.8.26.0361 que foi designada a venda do bem descrito 

abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

A 1ª praça terá início em 01 de novembro de 2016, às 13h30min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 04 de novembro 

de 2016, às 13h30min e se encerrará em 24 de novembro de 2016, às 13h30min. 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 - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial 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 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.        
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Um terreno sem benfeitorias, com a área de 29.570,00ms², situado no Bairro do Cocuera, perímetro rural desta 

cidade, distrito, município e comarca, com as seguintes divisas e confrontações: inicia no MP5 cravado à margem da 

Estrada Municipal; daí segue em linha reta com o rumo de 42º 07’SW na distância de 103,17 ms. onde encontra o MP-7, 

daí reflete à direita com o rumo de 81º 52’SW distância de 145,51ms, onde encontra o MP-9, daí com rumo de 74º 

49’NW segue na distância de 46,09ms. onde encontra o MP-10; daí com o rumo 35º 40’NW segue na distância de 

31,16ms., onde encontra o MP-11, daí reflete à direita com o rumo de 72º 36’NE na distância de 291,49ms. onde um 

ponto cravado na margem da estrada na extensão de 96,00ms. até o ponto de partida; confrontando do MP-5 ao MP-7 

com a Importadora e Comercial São Matheus Ltda., sucessora de Takamassa Takaoka, do MP 7 ao MP 11 com Julio 

Takaoka, do MP 11 até o MP cravado na margem da estrada com Mineo Shino, sucessor dos proprietários, sob 

matrícula nº 25.400 da Comarca de Mogi das Cruzes/SP. Cadastro no INCRA: n° 638.234.024.384 – Área total 21,7 – 

fração mínima de parcelamento 2,0 – mod. Fiscal 5,0 – n° de módulos fiscais 4,34. Matricula atualizada: Consta na Av. 

02 que a atual denominação do imóvel é “Sitio São Matheus”. Consta na Av. 8 Alteração de Perímetro – Nos termos da 

Carta de Arrematação mencionada no R.6, se verifica que o imóvel desta matrícula passou a pertencer ao perímetro 

urbano, e encontra-se atualmente cadastrado na Prefeitura Municipal desta Cidade, sob o nº S.45 O.018 U.014. Consta 

na Av.13  a penhora exequenda. Consta no laudo de avaliação que o imóvel possui acesso pela Rodovia Professor 

Rolim de Moura (SP 88). Valor da Avaliação R$ 190.656,69 (cento e noventa mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e 

sessenta e nove centavos), atualizados pela Tabela Prática do TJSP até setembro/2016. Débitos da ação: R$ 

237.319,41 (duzentos e trinta e sete mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e um centavos), em março/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 apenas ao interessado no(s) 

bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 

 

 

 Eu,                                                                                              escrivã (o) subscrevi. 

 

 

____________________________ 

Eduardo Calvert 

Juiz de Direito 

 


