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Aos vinte 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: VARA DO TRABALHO DE PEDERNEIRAS Matrícula: 7925 - 1º Cartório - CONCHAS/SP. 
Uma gleba de terras com área de 35.453,13 metros quadrados ou 3,545313 hectares, do 
município de Anhembi, comarca de Conchas/SP, compreendida dentro do perímetro e 
confrontações: inicia-se no marco 1, localizado do lado direito da Rodovia Estadual SP-191, no 
sentido de quem trafe-ga de São Manuel para Anhembi, em um ponto de divisa comum entre 
esta gleba e a cota máxima 453 da Represa de Barra Bonita (Rio Tietê); daí segue com a 
distância de 205,40 metros acompanhando a Estrada SP-191 até encontrar o marco 2; daí 
desvia à direita e segue com rumo ao sudoeste a distân-cia de 56,22 metros até encontrar o 
marco 3; daí segue com rumo ao sudoeste a distância de 4,63 metros até encontrar o março 4; 
daí segue com rumo ao sudeste a distância de 22,37 metros até encontrar por março 5; daí 
segue com rumo ao sudoeste a distância de 57,61 metros até encontrar o marco 6; daí segue 
com rumo ao sudoeste a distância de 126,83 metros até encontrar o marco 7; daí segue com 
rumo sudoeste e distância de 26,09 metros até encontrar o marco 8; daí segue com rumo ao 
sudoeste a distância de 76,29 metros até encontrar o marco 9; daí segue com rumo a noroeste a 
distância de 11,79 metros até encontrar o marco zero; daí segue com a distância de 356,80 
metros acompanhando a cota máxima 453 da Represa de Barra Bonita (Rio Tietê) até encontrar 
o marco 1, ponto do início, con-frontando do marco 1 ao 2 com a Rodovia Estadual SP-191; do 
marco 2 ao marco zero, com a área remanescente da Fazenda Sonho Meu e do marco zero ao 
marco 1 com a cota máxima 453 da Repre-sa de Barra Bonita (rio Tietê), fechando-se o 
perímetro. Há a existência no imóvel da construção, no ano de 2000, de um galpão, contendo 
88,02 metros quadrados de área construída. Ônus: O Juízo de origem deve ser consultado 
quanto a eventual parcelamento. Proprietários: ESTALEIROS CENTRO OESTE S/A (CNPJ: 
55.292.148/0001-39). Este leilão é restrito aos habilitados que encaminharem o termo de adesão 
assinado e com firma reconhecida bem como cópia autenticada dos seguintes documentos: 
RG,CPF, comprovante de estado civil, comprovante de residência para a LUT Leilões, com 
endereço à Rua do Rócio nº 291 – São Paulo, CEP: 04552-000, até a data do dia 15/11/2019, 
após este prazo não será possível a sua participação. 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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