
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 0000720-50.2012.5.02.0491 VIAÇÃO SUZANO LTDA E OUTROS  - 
Alienação dos Imóveis descritos na matrícula nº 7.702, do Cartório de Registro de Imóveis de 
Taquarituba/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 7.702 de R$ 
880.000,00 (oitocentos e oitenta mil 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, 
remanescente de outra maior, situada na FAZENDA RIBEIRÃO DO LAGEADO ou BARRA 
GRANDE DO LAGEADO, deste município e comarca de TAQUARITUBA, com a área de trinta e 
oito hectares e setenta e dois ares (38,72 ha), ou sejam, dezesseis (16) alqueires, confrontando 
com terras de Antonio da Silva Rodrigues, Ernesto Rolim de Lima, José Aires de Queiroz, João 
Diogo de Araujo, Luiz de Almeida Lima e com a bacia de acumulação de águas da Represa de 
Jurumirim, pertencente a CESP.  INCRA: 629.162.474.584-8.

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


