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Aos dois dias do mês de abril 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 5 – A gleba de terras rural sob o nº 414, do 1º Perímetro de Iguape- Gleba “A” – Zona 
II, localizada no distrito e município de Pariquera Açu, desta comarca de Jacupiranga, com área 
de 31ha.5ª., aproximadamente, tendo as seguintes divisas e confrontações: Com início no ponto 
de confronto da gleba nº 413 com a gleba nº 415, ocupada por Hugo Walter Schneider; daí, 
segue confrontando com essa gleba até alcançar terras particulares; daí segue confrontando 
essas terras até alcançar a gleba nº 413, ocupada por Joaquim Roque de Assunção; daí, segue 
confrontando com essa gleba até alcançar novamente a gleba nº 415, onde teve início está 
descrição. Norte – Terras Particulares. Sul- Gleba nº 415 – Hugo Walter Schneider. Leste – 
Gleba nº 415 – Hugo Walter Schneider. Oeste – Gleba nº 413 – Joaquim Roque de Assunção. 
Matrícula nº 20.406 no 1º CRI de Jacupiranga. Incra: 641.073.003.000-8. Matrícula Atualizada: 
Consta que o referido imóvel foi dado em hipoteca em favor do BANCO AMÉRICA DO SUL S/A 
(CNPJ/MF: 61.230.165/0001-44).  Consta na Av.4 que foi decretada a indisponibilidade de bens 
de AGRA INDUSTRIAL E COMERCIAL EXPOR DE CHA AGRACHA LTDA – ME (CNPJ/MF 
55.586.629/0001-20) em trâmite perante a 5ª Vara do Trabalho de Santos-SP. Valor da 
Avaliação: R$ 341.124,30 (trezentos e quarenta e um mil, cento e vinte e quatro reais e trinta 
centavos), atualizados até janeiro de 2020, pela Tabela Prática do TJSP.  OBS: 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. 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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