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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ASSIS ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

e de intimação dos executados MARIA ELIZABETH DE SOUZA SANTOS (CPF/MF: 033.599.968-95) 

e JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS (CPF/MF: 707.474.748-34) e da empresa credora hipotecária 

BANCO DO BRASIL S/A (CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22), agência Assis/SP e (CNPJ/MF: 

00.000.000/4468-74), agência Bauru/SP: 

 

O MM. Juiz de Direito André Luiz Damasceno Castro Leite, da 3ª Vara Cível da Comarca de Assis/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 do Cumprimento de Sentença, ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS 

ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL ASABB contra MARIA ELIZABETH DE SOUZA SANTOS e 

JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS - processo 0006666-80.2017.8.26.0047 que foi designada a venda do 

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

 

A 1ª praça terá início no dia 08 de outubro de 2019, às 12:45 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 11 de outubro de 2019, às 12:45 hs e se encerrará no dia 11 de 

novembro de 2019, às 12:45 hs. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta 

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 LUT - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda, inscrita 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 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 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.lut.com.br/
http://www.canaljudicial.com.br/lut
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RELAÇÃO DOS BENS 

 
Bens imóveis: 1) “01 (uma) área de terras com 597 has e 6.110 m2 (quinhentos e noventa e sete hectares e 
seis mil cento e dez metros quadrados), situada no Município e Comarca de Sonora/MS, do imóvel denominado 
Santa Rosa, com a denominação de “LOTE SANTO ANTÔNIO II”, com a seguinte demarcação, perímetro: A 
estação MP=MP-I, está cravado na divisa comum com terras do Lote Santo Antônio de João Rodrigues dos 
Santos e outros e terras do Lote Água Funda de Antônio Ângelo Felipe; daí segue em reta resultante 
confrontando com terras do Lote Água Funda de Antônio Ângelo Felipe por azimute verdadeiro de 349º22’40” e 
distância de 2.513,607 metros, até a estação 5-MP2, cravado na divisa comum com terras do Lote Água Funda 
de Antônio Ângelo Felipe e terras ocupadas por Antônio Luiz Lamachia; daí segue em reta resultante 
confrontando com terras ocupadas por Antônio Luiz Lamachia por azimute verdadeiro de 273º18’51” e distância 
de 3.716,651 metros, até a estação 11=MP3, cravado na divisa comum com terras ocupadas por Antônio Luiz 
Lamachia e terras de parte do Lote Piracicaba II de Tutomo Ogushi e outros; daí segue em reta resultante 
confrontando com terras de parte do Lote Piracicaba II de Tutomo Ogushi e outros por azimute verdadeiro de 
170º37’25” e distância de 786,106 metros, até a estação 14=MP4, cravado na divisa comum com terras de parte 
do Lote Piracicaba II e Tutomu Ogushi e outros, e terras do Lote Santo Antônio de João Rodrigues dos Santos e 
outros; daí segue em reta resultante confrontando com terras do Lote Santo Antônio de João Rodrigues dos 
Santos e outros por azimute verdadeiro de 115º15’43” e distância de 4.473,520 metros até a estação MP=MP1, 
origem deste perímetro”. Matriculado junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Sonora/MS sob o nº 613. 
Reserva Florestal: consta da Av. 1 que 20% (vinte por cento) da área do imóvel objeto da presente matrícula 
fica gravada como de preservação permanente a ser delimitada junto ao IBAMA. Hipoteca: consta da Av. 2 
hipoteca de 1º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 3 hipoteca 
de 2º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 4 hipoteca de 3º 
grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 5 hipoteca de 4º grau em 
favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 8 hipoteca de 5º grau em favor do 
Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 9 hipoteca de 6º grau em favor do Banco do 
Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 10 hipoteca de 7º grau em favor do Banco do Brasil 
S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 11 hipoteca de 8º grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 12 hipoteca de 9º grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 13 hipoteca de 10 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 14 hipoteca de 11 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 15 hipoteca de 12 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 16 hipoteca de 13 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 17 hipoteca de 14 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 18 hipoteca de 15 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 19 hipoteca de 16 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 20 hipoteca de 17 grau em favor do Banco do Brasil, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Consta da Av. 25 hipoteca de 18 grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Consta da Av. 26 hipoteca de 19 grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Consta da Av. 27 hipoteca de 20 grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Consta da Av. 28 hipoteca de 21 grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Consta da Av. 29 hipoteca de 22 grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Consta da Av. 30 hipoteca de 23 grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Consta da Av. 31 hipoteca de 24 grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 
00.000.000/0223-22. Penhora: consta do R. 32 a penhora extraída dos autos do processo nº 0021076-
22.2012.8.26.0047, determinada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 33 a 
penhora extraída dos autos do processo nº 0008447-50.2011.8.26.0047, determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível 
da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 34 a penhora extraída dos autos do processo nº 0005960-
39.2013.8.26.0047, determinada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 35 a 
penhora extraída dos autos do processo nº 0016859-04.2010.8.26.0047, determinada pelo juízo da Vara do 
Ofício da Família e Sucessões da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 36 a penhora extraída dos autos do 
processo nº 4334-19.2012, determinada pelo juízo da 3ª Vara Civil da Comarca de Assis/SP. Consta do 37 a 
penhora extraída dos autos do processo nº 0002225-32.2002.8.26.0047, determinada pelo juízo da 1ª Vara Civil 
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da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 38 a penhora extraída dos autos do processo nº 0004894-
58.2012.8.26.0047, determinada pelo juízo da Vara do Ofício da Família e Sucessões da Comarca de Assis/SP. 
Consta do R. 39 a penhora extraída dos autos do processo nº 0002224-47.2012.8.26.0047, determinada pelo 
juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 40 a penhora extraída dos autos do processo nº 
1007433-04.2017.8.26.0047, determinada pelo juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Assis/SP. Consta 
do R. 41 a penhora exequenda. Avaliação: R$ 2.896.131,75 (dois milhões oitocentos e noventa e seis mil cento 
e trinta e um reais e setenta e cinco centavos), atualizados até agosto de 2019.  
 
2) “01 (um) imóvel rural, com a área de 861,1060 ha (oitocentos e sessenta e um hectares, dez ares e sessenta 
centiares) de terras, situada no lugar denominado Santa Rosa, no Município e Comarca de Sonora/MS, com a 
denominação de “FAZENDA SANTO ANTÔNIO”, dentro das seguintes divisas e confrontações: O MP 1 está 
cravado na divisa comum com terras do lote Água Funda, de Antônio Ângelo Felipe, e com terras do lote Santa 
Rosa de Rosa Bachi de Souza; daí segue em reta resultante confrontando com terras do lote Santa Rosa, de 
Rosa Bachi de Souza, por azimute verdadeiro de 65º14’49” e distância de 4.475,62 metros até o marco MP 2, 
cravado na divisa comum com terras do lote Santa Rosa, de Rosa Bachi de Souza, e com terras do lote 
Piracicaba, de Adolfo Osamu Ogushi e outros; daí, segue em reta, resultante confrontando com terras do lote 
Piracicaba, de Adolfo Osamu Ogushi e outros, por azimute verdadeiro de 170º28’24” e distância de 1.215,98 
metros até o MP 3, cravado na divisa comum com terras do lote Piracicaba, de Adolfo Osamu Ogushi e outros e 
com terras do lote Santa Rosa, ocupadas por Cícero Martins; daí, segue em reta resultante confrontando com 
terras do lote Santa Rosa, ocupadas por Cícero Martins, por azimute verdadeiro de 84º17’36” e distância de 
669,45 metros até o MP 4, cravado nesta mesma divisa; daí, segue em reta resultante com esta confrontação 
por azimute verdadeiro de 159º45’09” e distância de 2.271,44 metros até o marco MP 5, também cravado na 
divisa com terras do lote Santa Rosa, ocupadas por Cícero Martins; daí, segue em reta resultante com esta 
confrontação por azimute verdadeiros e distâncias de 111º07’26” e 1.011,34 metros até a estação 11, 111º14’59” 
e 544,35 metros até a estação 12, 111º18’51” e 682,40 metros até a estação 13, 12º39’14” e 36,15 metros até a 
estação 14 = MP 6, cravado à 7,00 metros da encosta da serra preta, na divisa com terras do lote Santa Rosa, 
ocupadas por Cícero Martins; daí, segue pelo Alto da Serra Preta, tendo como limite a sua encosta por vários 
azimutes verdadeiros e distâncias até o marca MP 7, cravado à 17,00 metros da encosta da Serra Preta, na 
divisa com terras do lote Água Funda, de Antônio Ângelo Felipe; daí, segue em reta resultante confrontando com 
terras do lote Água Funda, por azimute verdadeiro de 348º47’52” e distância de 2.923,05 metros até o MP 1, 
fechando assim o perímetro”. Matriculado junto ao Oficial de Registro de Imóveis de Sonora/MS sob o nº 1383. 
Reserva Florestal: consta da Av. 1 reserva florestal gravada como de preservação 20% (vinte por cento) da 
área do imóvel objeto da presente matrícula, a ser delimitada junto ao IBAMA. Hipoteca: consta da Av. 2 
hipoteca de 1º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-2. Consta da Av. 3 hipoteca 
de 2º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-2. Consta da Av. 4 hipoteca de 3º grau 
em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-2. Consta da Av. 5 hipoteca de 4º grau em favor 
do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-2. Consta da Av. 6 hipoteca de 5º grau em favor do Banco 
do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-2. Consta da Av. 7 hipoteca de 6º grau em favor do Banco do Brasil 
S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-2. Consta da Av. 10 hipoteca de 7º grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 11 hipoteca de 8º grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 12 hipoteca de 9º grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 15 hipoteca de 10 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 16 hipoteca de 11 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 17 hipoteca de 12 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 18 hipoteca de 13 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 19 hipoteca de 14 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 20 hipoteca de 15 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 21 hipoteca de 16 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 22 hipoteca de 17 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 23 hipoteca de 18 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 28 hipoteca de 19 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 29 hipoteca de 20 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 30 hipoteca de 21 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 31 hipoteca de 22 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
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CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 32 hipoteca de 23 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 33 hipoteca de 24 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 34 hipoteca de 25 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Penhora: consta do R. 35 a penhora extraída dos autos do processo nº 
0021076-22.2012.8.26.0047, determinada pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca e Assis/SP. Consta do R. 36 a 
penhora extraída dos autos do processo nº 0008447-50.2011.8.26.0047, determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível 
da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 37 a penhora extraída dos autos do processo nº 0005960-
39.2013.8.26.0047, determinada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 38 a 
penhora extraída dos autos do processo nº 0016859-04.2010.8.26.0047, determinada pelo juízo da Vara do 
Ofício da Família e Sucessões da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 39 a penhora extraída dos autos do 
processo nº 0002225-32.2002.8.26.0047, determinada pelo juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Assis/SP. 
Consta do R. 40 a penhora extraída dos autos do processo nº 0004894-58.2012.8.26.0047, determinada pelo 
juízo da Vara do Ofício da Família e Sucessões da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 41 a penhora extraída 
dos autos do processo nº 0002224-47.2012.8.26.0047, determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de 
Assis/SP. Consta do R. 42 a penhora extraída dos autos do processo nº 1007433-04.2017.8.26.0047, 
determinada pelo juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 43 a penhora 
exequenda. Consta do R. 45 a penhora extraída dos autos do processo nº 0001088-68.2018.8.12.0055, 
determinada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sonora/MS. Ação Judicial: consta da Av. 44 ação judicial, 
processo nº 5812-09.2017.8.11.0046, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal e Cível Comarca de Comodoro/MS. 
Avaliação: R$ 3.180.433,00 (três milhões cento e oitenta mil quatrocentos e trinta e três reais), atualizados até 
agosto de 2019.  
 
 
 
3) “01 (uma) área de terras com 368 has e 6,192 m2 (trezentos e sessenta e oito hectares e seis mil cento e 
noventa e dois metros quadrados), desmembrada do lote Santa Rosa, com a denominação de “FAZENDA 
SANTO ANTÔNIO”, situada no Município e Comarca de Sonora/MS, cujos limites e confrontações são os 
seguintes: o marco principal encontra-se cravado junto ao aparato da Serra Preta ou Grande e em comum com 
terras do lote Santa Rosa, propriedade de João Rodrigues dos Santos, daí segue-se dividindo com terras do lote 
Santa Rosa, propriedade de João Rodrigues dos Santos, através de três linhas retas com as seguintes 
distâncias e rumos: do marco principal ao marco 01 com 2.322,90 metros e ao rumo 49º22’28” NW; do marco 01 
ao marco 02 com 2.271,56 metros e ao rumo de 0º53’48” NW; do marco 02 ao marco 03 com 669,45 metros ao 
rumo de 76º23’20” NW, cravado em comum com terras do lote Santa Filomena, propriedade de Cicero Martins, 
daí segue dividindo com terras do lote Santa Filomena de Cicero Martins através de duas linhas retas com as 
seguintes distâncias e rumos; do marco 03 ao marco 04 com 2.610,82 metros e ao rumo de 8º48’46” SW; do 
marco 04 ao marco 05 com 3.295,65 metros e ao rumo de 57º30’57 SE, cravado junto ao aparato da Serra Preta 
ou Grande, daí pelo aparato da Serra Preta ou Grande até atingir o marco principal”. Matriculado junto ao Oficial 
de Registro de Imóveis de Sonora/MS sob o nº 1384. Reserva Legal: consta da Av. 1 que 20% (vinte por cento) 
da área do imóvel da presente matrícula fica gravada como reserva legal a ser delimitada junto ao IBAMA. 
Hipoteca: consta da Av. 2 hipoteca de 1º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. 
Consta da Av. 3 hipoteca de 2º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta 
da Av. 4 hipoteca de 3º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 5 
hipoteca de 4º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/4468-74. Consta da Av. 6 hipoteca 
de 5º grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 7 hipoteca de 6º 
grau em favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 8 hipoteca de 7º grau em 
favor do Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 9 hipoteca de 8º grau em favor do 
Banco do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 14 hipoteca de 9º grau em favor do Banco 
do Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 15 hipoteca de 10 grau em favor do Banco do 
Brasil S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 16 hipoteca de 11 grau em favor do Banco do Brasil 
S/A, CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Consta da Av. 17 hipoteca de 12 grau em favor do Banco do Brasil S/A, 
CNPJ/MF: 00.000.000/0223-22. Penhora: consta do R. 18 a penhora extraída dos autos do processo nº 
0008447-50.2011.8.26.0047, determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 19 
a penhora extraída dos autos do processo nº 0005960-39.2013.8.26.0047, determinada pelo juízo da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 20 a penhora extraída dos autos do processo nº 0016859-
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04.2010.8.26.0047, determinada pelo juízo da Vara do Ofício da Família e Sucessões da Comarca de Assis/SP. 
Consta do R. 21 a penhora extraída dos autos do processo nº 0002225-32.2002.8.26.0047, determinada pelo 
juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 22 a penhora extraída dos autos do processo nº 
0004894-58.2012.8.26.0047, determinada pelo juízo da Vara do Ofício da Família e Sucessões da Comarca de 
Assis/SP. Consta do R. 23 a penhora extraída dos autos do processo nº 0002224-47.2012.8.26.0047, 
determinada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Assis/SP. Consta do R. 24 a penhora extraída dos autos 
do processo nº 1007433-04.2017.8.26.0047, determinada pelo juízo da 2ª Vara Cível do Foro da Comarca de 
Assis/SP. Consta do R. 25 a penhora exequenda. Consta do R. 26 a penhora extraída dos autos do processo nº 
0001088-68.2018.8.12.0055, determinada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sonora/MS. Avaliação: R$ 
1.952.444,75 (hum milhão novecentos e cinquenta e dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e 
cinco centavos), atualizados até agosto de 2019. Valor total das avaliações: R$ 8.029.009,50 (oito milhões 
vinte e nove mil nove reais e cinquenta centavos), atualizados até agosto de 2019. Débitos da Ação: R$ 
31.086,92 (trinta e um mil oitenta e seis reais e noventa e dois centavos), em março de 2019, 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. Débitos Tributários: 
Eventuais débitos tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do 
parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. 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. Correrão por conta exclusiva do 
arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, transporte e transferência patrimonial dos bens 
arrematados. Compete ao interessado no bem, eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos 
termos do artigo 886, VI não existe processo ou recurso pendente sobre o bem leiloado. 
 
 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

____________________________________ 

André Luiz Damasceno Castro Leite 

Juiz de Direito 

 


