
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

18ª VARA CÍVEL DO FORO CÍVEL CENTRAL DA COMARCA DE SÃO 
PAULO/SP

Processo nº: 0127716-94.2006.8.26.0100

Autor: CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUNSON LTDA 
Réu: ARAILTON LOPES DE AZEVEDO 

Aos dezessete 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: Lote 1 – Parte ideal pertencente ao executado, equivalente a 3-13-00 há mais ou menos, 
do TERRENO, com área de 6-25-50 ha de cultura e cerrado, em comum com Joaquim Lopes de 
Lima e com herdeiros de Ernestina Maria de Jesus, situado em "Colônia Álvaro da Silveira” no 
Distrito de Bom Despacho - Minas Gerais, confrontando a comunhão com Geraldo de Queiroz 
Cançado, Osvaldo Marques Gontijo, e outros. . Matrícula nº 10.191 no 1º CRI de Bom 
Despacho/MG, Imóvel inscrito no CAR: MG-3107406-
0303.42B9.4790.421B.97E1.EECD.49DF.3ED4. Contribuinte: 424.048.008.893. Matrícula 
Atualizada: Consta na R.7 que os proprietários transmitiram o imóvel dessa matrícula, por venda 
feita a José Ferreira Soares casado sob o regime da comunhão parcial de bens com Maria Lucia 
de Oliveira Soares. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 
101.249,06 (cento e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e seis centavos), atualizados até 
dezembro de 2019, pela Tabela Prática do TJSP. Imóvel Desocupado: Não. Débitos da ação: R$ 
33.339,66 (trinta e três mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) em 
outubro de 2010, 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. 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..

É o que cumpria informar.
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