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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 Marco Antonio Siqueira Cardoso (CPF/MF 574.982.708-97), e do terceiro interessado co-proprietário 

do imóvel José Milton Ferreira da Silva (CPF/MF 154.423.958-03): 

  

O Doutor, MM. Juiz de Direito Fabricio Henrique Canelas, da 03ª Vara Cível da Comarca 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 em que é exequente Marcus Nelson Cardoso Samesima e executado Marco 

Antonio Siqueira Cardoso, Processo nº 0006601-02.2006.8.26.0361 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 14h30min. 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 14h30min e se encerrará em 24 de novembro de 2016, às 14h30min. 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.                   

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Lote A decorrente do desdobro do lote 32, correspondente a residência de n° 51, da Rua Archangelo O. Bechelli, 

Unidade 68, compostsa por: 01 sala, 01 cozinha, 01 banheiro, 02 dormitórios, 01 área de serviço e 01 vaga para 
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automóvel descoberta, totalizando 60,00 m2 de área construída em um terreno 125,00 m2 de área (5,00 m x 25,00 m). O 

terreno  onde acha-se contruida referida residência é objeto da matricula 56.962 do 2º CRI de Mogi das Cruzes/SP. 

Consta no laudo de avaliação que o imóvel possui projeto popular aprovado junto a Prefeitura Municipal de Mogi das 

Cruzes, conforme alvará n° 51.876. de 06.10.99 bem como projeto de desdobro do terreno aprovado junto a Prefeitura 

Municipal de Mogi das Cruzes conforme alvará n° 2.259/98. Inscrição Municipal: 46.045.068.000-8. Consta no site da 

Prefeitura de Mogi das Cruzes débitos na divida ativa no valor de R$ 1.296,15 nesta data (26/08/2016).  Valor da 

Avaliação: R$ 126.011,01 (cento e vinte e seis mil, onze reais e um centavos), atualizado até agosto/2016. 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$ 290.706,42 (duzentos e noventa mil, 

setecentos e seis reais e quarenta e dois centavos) até maio de 2015, valores que deverão ser atualizados para a data 

da arrematação e pelo qual responderão 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. 

 

 

 

_________________________________ 

Fabricio Henrique Canelas 

Juiz de Direito 

 


