
AUTO NEGATIVO(PRAÇA ÚNICA)

1ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SUZANO.

Processo nº: 0000720-50.2012.5.02.0491

Autor: ROBSON MONTEIRO DA SILVA
Réu: VIAÇÃO SUZANO LTDA E OUTROS

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020, foi levado a leilão através do portal da empresa 
Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Processo nº 0000720-50.2012.5.02.0491VIAÇÃO SUZANO LTDA E OUTROS - Alienação 
dos Imóveis descritos na matrícula nº 3.694, do Cartório de Registro de Imóveis de Suzano/SP; - 
Apresentação de propostas nos autos no prazo de 30 dias corridos, com início em 02/12/19 e 
término em 21/01/2020; - preço mínimo matrícula nº 3.694 de R$ 2.335.170,00 (dois milhões, 
trezentos e trinta e cinco mil, cento e setenta reais) - 50% do valor da avaliação; - será admitido 
parcelamento mediante pagamento de 30% à vista, no prazo de 24 horas a partir da 
homologação da proposta, e o restante em, no máximo, 10 (dez) prestações mensais, 
devidamente corrigidas pela taxa SELIC; - Comissão Leiloeiro 5%; - Os eventuais débitos 
tributários ou despesas de condomínio constituídas até esta data e incidentes sobre o bem 
apenas se sub-rogam no preço oferecido, observada a ordem de preferência. Inteligência do 
parágrafo único do artigo 130, do CTN, e do § 1º do artigo 908 do CPC. - UMA ÁREA DE 
TERRAS situada neste município no lugar denominado Parque Suzano, com a área de 
10.000m² lançado pela Prefeitura Municipal de Suzano sob nº 2.964, terras estas que figuram no 
inventário por Cr$ 2.000,00, transcritas no 1º Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes sob n° 
10.951, composta referida área pelos lotes 17 a 26, inclusive de 39 a 48, inclusive da quadra 12, 
do Parque Suzano, medindo 100m de frente para a Av. Paulista, por 100m para a Rua 
Cachoeira, da frente aos fundos, confinando de um lado com a Rua Tremembé, onde mede 
100m e de outro lado com os lotes 16 e 38, conforme respectiva planta. Contribuintes: 
23.002.002 a 23 .002.021 Endereço: Avenida Paulista, 211 - Jardim Monte Cristo - Suzano/SP.

É o que cumpria informar.

LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Telefone(s): (11) 3047-9800
www.lut.com.br


