
 

 

 

 

02ª VARA CÍVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

 

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

intimação do executado DIRCEU DE SIQUEIRA (CPF/MF: 003.036.508-26) conjunto, e sua mulher JOSÉLIA 

FAGUNDES DA COSTA SIQUEIRA (RG: 181.096 SSP/SE): 

  

O MM. Juiz de Direito Paulo de Tarso Bilard de Carvalho, da 02ª Vara Cível do Foro da Comarca de São José 

dos Campos/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 de ação rescisão ajuizada por SEBASTIANA 

DOS SANTOS contra DIRCEU DE SIQUEIRA e outra Processo nº 0036674-37.1996.8.26.0577 que foi 

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

 

A 1ª praça terá início em 09 de janeiro de 2017, às 12h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação 

nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em  

12 de janeiro de 2017, às 12h45min e se encerrará em 01 de fevereiro de 2017, às 12h45min. 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.  

 

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.       

 

 

             

 

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


 

 

 

 

RELAÇÃO DOS BENS 

 

BEM: Uma gleba de terras com área de 74.016,66m², situado no bairro do Serrote, zona rural do município de 

São Jose dos Campos, com a seguinte descrição: Tem forma irregular, com relevo acidentado, localizado nas 

encostas do serrote que divide os municípios de São José dos Campos e Jambeiro/SP, a 5 Km da Estrada 

Municipal do Cajuru, iniciando-se as divisas pelo marco a (um-a), cravado junto ao canto da cerca de divisa do 

imóvel de propriedade de Décio Fagundes Mascarenhas e o imóvel de propriedade de Valdemar Benassi. 

Desse marco o imóvel segue comeste ultimo através dos seguintes rumos e respectivas distancias: 

31°00’36”SE numa distância de 18.08m. até o marco 1b (um-b). Desse marco segue com rumo de 

27°38’14”SE numa distância de  77,09m. Até o marco 4-a (quatro-a), Desse marco segue com 04°28’46”SE 

numa distância de 17,76m até o marco 6 (seis). Desse marco segue com rumo de 38°26’24”SE numa distância 

de 92,55m até o marco 7a (sete-a). Desse marco segue com rumo de 11°47’32”SE numa distância de 15,97m 

até o marco 7b (sete-b) desse marco segue com rumo de 00°29’17”SE numa distância de 19,46m até o marco 

7c (sete-c). Desse marco segue com rumo de 11°37’36”SE numa distância de 31,67m até o marco 8a (oito-a). 

Desse marco segue com rumo 01°14’29”SE numa distância de 18,70m até o marco 8b (oito-b). Desse marco 

segue com rumo de 09°51’49”SE numa distância de 12,62m até o marco 9ª (nove-a) que esta cravado na 

junção das cercas de divisas entre as glebas denominadas gleba 01 e gleba 03, de propriedade dos ora 

outorgantes cedentes (João batista dos Santos e  Brasília Maria da Conceição).  Desse marco em diante o 

imóvel segue confrontando com terras de propriedade dos ora cedentes, através de uma cerca de arame 

farpado com os seguintes rumos e respectivas distancias: 21°16’23”SW numa distância de 18,37m até o marco 

p1 (p-um). Desse marco segue com o rumo de 61°50’59”SW numa distância de 27,55m até o marco p-2 (p-2). 

Desse marco segue com o rumo 60°50’47”SW numa distância de 105,70m até o marco p-3 (3-três). Desse 

marco segue com o rumo de 55°03’46”SW numa distância de 51,36m até o marco p-4 (p-quatro). Desse marco 

segue em rumo de 38°02’15”SW numa distância de 45,11m até o marco 72c da poligonal principal, cravado 

junto à cerca de divisas  dos imóveis de propriedade deles cedentes e Décio Fagundes Mascarenhas. Desse 

marco em diante o imóvel passa a confrontar-se com terras de propriedade de Décio Fagundes Mascarenhas, 

através da cerca de arame farpado, com os seguintes rumos e respectivas distâncias 02°59’25”SW  numa 

distância de 21,35m até o 21,35m até o marco 72-d (setenta e dois d). Desse marco segue com rumo de 

07°50’58”NW numa distância de 69,72m até o marco 73-a (setenta e três – a). Desse marco segue com rumo 

de 14°06’03”NW numa distância de 117,44m até o marco 75-a (setenta e cinco – a). Desse marco segue com 

rumo de 03°20’49” numa distancia de 148,02m até o marco 76-a (setenta e seis –a) cravado na margem da via  

 



 

 

 

 

de acesso particular. Desse marco em diante o imóvel segue margeando a via de acesso, pela cerca de 

arame, com os seguintes rumos e respectivas distâncias: 77°30’07”NW numa distância de 10,47m até o marco  

76-b (setenta e seis –b) Desse marco segue com rumo de 83°35’42” numa distância de 14,82m até o marco de 

76-c (setenta e seis-c). Desse marco segue com rumo de 77°53’57”NW numa distância de 22,38m até o marco 

76-f (setenta e seis-f). Desse marco segue através da cerca de arame com rumo de 57°09’46”NE numa 

distância de 208,80m até o marco 1a (um-a) onde teve inicio esta descrição. Valor da Avaliação: R$ 

86.819,43 (oitenta e seis mil oitocentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), atualizado até 

novembro/2016 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$ 33.739,94 em abril de 2016, 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. 

 

 

_________________________________ 

Paulo de Tarso Bilard de Carvalho 

Juíz de Direito 

 

 

 


