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Aos vinte e nove dias do mês de maio 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: BEM – IMÓVEL- Um terreno com a área de 540,50ms², consistente na unificação dos 
lotes números 02 e 03 da quadra C do loteamento denominado Vila Bela II, no bairro do Retiro, 
nesta cidade e comarca, que assim se descreve e confronta: inicia num ponto localizado junto ao 
lote nº 01; daí segue medindo 17,86ms em reta de frente para a rua Nicola Rivelli; daí segue, 
medindo 18,68ms em linha curva para a confluência da rua Nicola Rivelli com a rua Amadeu 
Accioly; daí segue medindo 15,88, em reta de frente para a rua Amadeu Accioly; daí deflete à 
direita e segue medindo 12,65m em reta confrontando com o lote nº 04; daí, deflete à direita e 
segue medindo 25,00m em reta confrontando com lote nº 01 até o ponto inicial desta descrição. 
Matrícula nº 35.206  no 1º CRI de Jundiaí. Contribuinte: 05.013.300-1. Matrícula Atualizada: 
Consta na Av.3 que foi construído um prédio residencial sob número 199 da Rua Nicola Rivelli, 
com 423,95 m² de área construída. Consta na R.11 que o imóvel objeto desta matrícula foi dado 
em hipoteca de primeira, única e especial em favor de BANCO ITAÚ S.A (CNPJ/MF 
60.701.190/0001-04). Consta na R.12 que o imóvel objeto desta matrícula foi penhorado nos 
autos do processo 1613/2003 em trâmite perante o Serviço Anexo das Fazendas Públicas. 
Consta na R.13 que foi penhorado nos autos do processo nº 69200/2006-51 em trâmite perante 
a terceira vara do trabalho desta cidade. Consta na Av.15 que foi decretada a indisponibilidade 
de bens do executado nos autos do processo nº 01156009620065150105, em trâmite perante a 
Vara do Trabalho da Décima Quinta Região. Consta na Av.17 que foi decretada a 
indisponibilidade de bens do executado nos autos do processo nº 315520125150002, em trâmite 
perante a primeira Vara do Trabalho desta cidade e comarca. Consta na Av.18 a penhora 
exequenda. Consta na Av.19 que foi decretada a indisponibilidade de bens do executado nos 
autos do processo nº 01156009620065150105, em trâmite perante a Vara do Trabalho de 
Campo Limpo Paulista. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 4.268,40 (quatro mil, duzentos e 
sessenta e oito reais e quarenta centavos) em março de 2020. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: 
não localizado. Valor da Avaliação: R$ 887.843,00 (oitocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e 
quarenta e três reais), atualizados até março de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. Localização 
do Bem: Rua Nicola Rivelli 199, Vila Bela II, Cep 13209-620.  Débitos da ação: R$ 11.463,00 
(onze mil e quatrocentos e sessenta e três reais) em janeiro 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. 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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