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Aos cinco dias do mês de dezembro 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: 1) “1/4 (um quarto) de um terreno de forma retangular, situado na Cidade, Distrito e 
Município de Pirangi/SP, desta Comarca de Monte Alto/SP, consistente do lote 18 e parte do lote 
04, com frente para a Rua Dr. Afrânio de Oliveira, medindo 1.485,00 metros quadrados, com as 
seguintes medidas e confrontações: 29,00 metros de frente; 21,00 metros de fundo; 33,00 
metros em linha reta sentido aos fundos, deste ponto parte em linha reta sentido o lado direito 
3,00 metros, daí segue em linha reta sentido aos fundos 22,00 metros do lado direito, 39,00 
metros em linha reta sentido aos fundos, daí parte em linha reta sentido o lado direito 11,00 
metros, daí segue em linha reta sentido aos fundos 16,00 metros do lado esquerdo, 
confrontando-se pela lado direito com os imóveis nºs 1.843, 1.831, 1.819 e 1.803; pelo lado 
esquerdo com os imóveis nºs 67 e 58; e pelos fundos com os imóveis nºs 48 e 38, lado ímpar, 
distante 25,00 metros da esquina da Rua Dr. Rodrigues Alves”. Matriculado junto ao Registro de 
Imóveis de Monte Alto/SP sob o nº 26.884. Cadastro Municipal na Prefeitura de Pirangi/SP nº 
3.034. Penhora: consta da Av. 2 a penhora extraída dos autos do processo nº 0000891-
81.2011.8.26.0698, determinada pelo juízo da Vara Única do Foro Distrital de Pirangi/SP. Consta 
da Av. 3 a penhora extraída dos autos do processo nº 0700045-23.2011.8.26.0698, determinada 
pelo juízo da Vara Única do Foro Distrital de Pirangi/SP. Consta da Av. 4 a penhora exequenda. 
Consta da Av. 5 a penhora extraída dos autos do processo nº 0700163-96.2011.8.26.0698, 
determinado pelo juízo da Vara Única do Foro Distrital de Pirangi/SP. Consta da Av. 6 a penhora 
extraída dos autos do processo nº 6662005, determinada pelo juízo do 2º Ofício Judicial da 
Comarca de Monte Alto/SP. Avaliação: ¼ equivale a R$ 154.848,57 (cento e cinquenta e quatro 
mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) da avaliação total de R$ 
619.394,30, atualizada até outubro de 2019. Débitos da Ação: R$ 103.353,41 (cento e três mil 
trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), em outubro de 2018, 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..

É o que cumpria informar.
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