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Aos vinte e sete 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: Lote 3 – "UM TERRENO composto dos LOTES n.12 e 13, da QUADRA n. 06, da VILA 
OLIVEIRA, bairro Socorro, perímetro urbano deste Município e Comarca, definido no perímetro 
A2-A3-A4-A5-A6-A7-A2, com a área de 1.238,76m², que assim se descreve e confronta: inicia 
no ponto A2 localizado no alinhamento da Rua José Urbano Sanches, distante 49,23m da 
esquina da avenida Capitão Manoel Rudge, daí segue confrontando com o lote 14 (transcrição 
n. 44.517 - 1.º RI), no rumo 54º3130"NW e distância de 60,63m até o ponto A3; daí deflete à 
direita onde segue confrontando com o imóvel da transcrição n. 72.570 – 1.º RI, nos seguintes 
rumos e distâncias: A3-A4 no rumo 33º3724"NE e distância de 10,26m; A4-A5 no rumo 
33º3724"NE e distância de 5,54m; daí deflete à direita onde segue confrontando com o prédio n. 
28 da avenida Laurinda Cardoso Mello Freire (matrícula n. 18.066 - 1.º RI), no rumo 37º4911"NE 
e distância de 4,73m até o ponto A6; daí deflete à direita onde segue confrontando com o prédio 
n. 420 da rua José Urbano Sanches (matrícula n. 21.377 - 1.º RI), no rumo 54º1615"SE e 
distância de 60,15m até o ponto A7; daí deflete à direita onde segue pelo alinhamento da RUA 
JOSÉ URBANO SANCHES, no rumo 34º3826"SW e distância de 20,25m até o ponto A2, 
encerrando a  presente descrição". Matrícula nº 74.793 no 1º CRI de Mogi das Cruzes. 
Contribuinte: 03.033.015.001-2 (em área maior) e 03.033.015.002-1 (em área maior). Débitos de 
IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Valor da 
Avaliação: R$ 3.058.980,25 (três milhões, cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta reais e vinte 
e cinco centavos), atualizados até junho de 2019, pela Tabela Prática do TJSP.  Débitos da 
ação: Não existem mais débitos de 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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