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Aos trinta e um dias do mês de outubro 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 imóvel: “uma parte ideal, no importe de 25% (vinte e cinco por cento), do total de um 
terreno com benfeitorias, sendo um açougue, edificado em terreno, situado nesta Cidade e 
Comarca de Jardinópolis/SP, na Rua Albuquerque Lins, s/nº, esquina da Rua Cel. José 
Theodoro, lado ímpar, no quarteirão entre as Ruas Cel. José Theodoro, Getúlio Vargas, Cel. 
Clementino e Albuquerque Lins, medindo 12,00 (doze) metros de frente, face oposta 
correspondente, por 6,50 (seis metros e cinquenta centímetros) da frente aos fundos, em ambos 
os lados, perfazendo a área de 78,00 m2 (setenta e oito metros quadrados), confrontando pela 
frente com a referida Rua, pelo lado direito de quem da Rua olha para o imóvel com propriedade 
de nº 571, do Sr. Isalino Marchiori, pelo lado esquerdo da mesma forma com a Rua Cel. José 
Theodoro, e pelos fundos com a propriedade do Sr. Mário Campi”. Matriculado junto ao Cartório 
de Registro de Imóveis de Jardinópolis/SP sob o nº 4135. Bloqueio de matrícula: consta da Av. 8 
a determinação de bloqueio da presente matrícula referente a ação exequenda. Avaliação: 25% 
(vinte e cinco por cento) de um terreno que equivale a R$ 28.881,29 (vinte e oito mil oitocentos e 
oitenta e um reais e vinte e nove centavos), atualizados até setembro de 2019. Débitos da Ação: 
R$ 79.421,25 (setenta e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e vinte e cinco centavos), em 
maio 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. 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..
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