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8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Processo nº: 0014524-13.2010.8.26.0564

Autor: HOYA PARTICIPAÇOES LTDA 
Réu: KOICHIRO MAEDA 

Aos trinta dias do mês de dezembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da empresa 
Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: BEM– Os direitos sobre o apartamento nº 24, localizado no 2º andar ou 4º pavimento do 
EDIFICIO CHATEAU DE LA ROCHELLE, situado na Avenida Presidente Arthur Bernardes nº 
272, no Bairro de Rudge Ramos, contendo a área privativa real de 108,90m², incluída a área de 
24,60m²., correspondente a vaga na garagem nº 8, localizada no subsolo ou 1º pavimento, para 
guarda de 02 automóveis, área comum real de 41,99m², perfazendo a área total real de 
150,89m²., correspondendo – lhe a fração ideal no terreno de 2,1314%.. Matrícula nº 76.019 no 
1º CRI de São Bernardo Do Campo. Depositário(a): Hiroko Ishida Shimizu - CPF Nº 568.327.028-
68 SSP/SP e Koiti Shimizu – CPF/MF Nº 539.150.038-91. Contribuinte: 010.034.033.008. 
Matrícula Atualizada: Consta Na Av. 08 Registro De Indisponibilidade - Processo nº 
512652006670090000, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da de São José dos 
Pinhais/PR; Consta na Av.09 a penhora exequenda. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 301,36 
(trezentos e um reais e trinta e seis centavos) em outubro de 2019. Valor da Avaliação: R$ 
417.791,00 (quatrocentos e dezessete mil e setecentos e noventa e um reais), atualizados até 
outubro de 2019, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: Av. Presidente Arthur 
Bernardes, Nº 272, Caminho Do Mar, São Bernardo Do Campo – São Paulo. Observação: 
Conforme laudo pericial, de fls. 644, possui em suas áreas comuns: salão de jogos, academia e 
playground, serviço de interfone, porta e portões automáticos na entrada social e na de veículos. 
Ainda conforme o descritivo, possui 03 (três) dormitórios, closet e suíte, sala para dois 
ambientes com sacada, cozinha e área de serviço conjugadas e banheiro social, a unidade 
possui vaga de garagem com capacidade para dois veículos.  Débitos da ação: R$ 819.910,07 
(oitocentos e dezenove mil, novecentos e dez reais e sete centavos) em março 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. Se os bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários ficam sub-rogados no 
respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do 
Código Tributário Nacional, porém compete ao interessado no bem pesquisar todos os débitos 
eventualmente existentes nos diversos Órgãos.  OBS: Os bens serão vendidos no estado de 
conservação em que se encontram, sem garantia, constituindo ônus do interessado verificar 



suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, 
presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 
características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, 
abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De igual maneira, correrão 
por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 
transferência dos bens móveis arrematados..
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