
AUTO NEGATIVO(PRAÇA ÚNICA)

2ª VARA DA COMARCA DE MOGI MIRIM/SP

Processo nº: 0001051-69.2015.8.26.0180

Autor: FAZENDA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
Réu: ESPÓLIO DE JOÃO SININI

Aos doze dias do mês de novembro 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: Processo:  0001051-69.2015.8.26.0180 Lote 1 – A CASA DE MORADA, respectivo terreno 
e quintal, situada à RUA DR. ABELARDO VERGUEIRO CESAR, sob NÚMERO 86, desta 
cidade, a qual é toda construída de tijolos, coberta de telhas, sem forro e sem assoalho, toda 
atijolada, dividida em seis cômodos, com entrada por uma área na frente, quintal fechado em 
partes a muros de tijolos onde existe um pequeno cômodo também de tijolos, medindo todo 
terreno inclusive o quintal, onze metros e sessenta cents. (11,60) de frente, dez (10) metros de 
fundo, trinta e quatro metros e cinquenta cents. (34,50) de um lado e trinta e seis (36) metros do 
outro lado, confrontando dos lados e fundo com sucessores de Amando de Oliveira Vergueiro e 
pela frente, com a citada rua. - "Esse imóvel os outorgantes o possuem por construção própria, e 
o terreno por força da transcrição 6.449, já referida". Transcrição nº 7.625 no 1º CRI de Espírito 
Santo do Pinhal/SP. Na margem da referida transcrição consta a seguinte anotação: Av.1: 
PENHORA. Pelo Ofício expedido aos 04.09.2018, assinado digitalmente pela MMª Juíza de 
Direito da 1ª Vara desta Comarca, Exma. Sra. Ora. Roseli José Fernandes Coutinho, extraído 
dos autos de Execução Fiscal – IPTU -Processo Digitai nº 1500339-68.2016.8.26.0180, tendo 
como exequente a PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL e executado: 
ESPÓLIO DE JOÃO SININI, foi determinada a presente averbação de penhora incidente sobre o 
imóvel desta transcrição, tudo nos termos da R. Decisão de Fls.87 e 98, com Auto de Penhora, 
Depósito e Avaliação de 11.05.2017, cujo bem foi avaliado em R$ 280.000,00, tendo como fiel 
depositária: MARIA APARECIDA LOPES, brasileira, solteira, RG. nº.18.899.713 (não portava). 
Contribuinte: 1677090. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 
183.753,23 (cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três 
centavos), atualizados até julho de 2019, pela Tabela Prática do TJSP. Observação: Segundo a 
certidão de 58 “a residência é uma casa antiga, se encontra em mau estado de conservação, 
não possui lajes nem forro, tem piso de cimento queimado, muros com reboque caindo, paredes 
descascadas.”.  Débitos da ação: R$ 5.322,18 (cinco mil, trezentos e vinte e dois reais e dezoito 
centavos) em agosto de 2018, 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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