
AUTO NEGATIVO(SEGUNDA PRAÇA)

1ª VARA DA COMARCA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO/SP

Processo nº: 0006840-78.2011.8.26.0539

Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO 
Réu: ESPÓLIO DE ANTONIO ANDRADE FILHO 

Aos dois dias do mês de junho 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 sem benfeitorias, sito á Rua Cesário Mota, em seu lado par e 
distante 56,00 metros da Rua Euzébio de Queiroz, nesta cidade e comarca, medindo 13,50 
(treze metros e cinquenta) centímetros de frente para a referida rua, do lado direito visto de 
frente em 18,00 (dezoito) metros confrontando com Antonio Andrade Filho, daí a direita em 
10,50 (dez metros e cinquenta) centímetros confronta com Antonio Andrade Filho; daí à 
esquerda em 24,00 (vinte e quatro) metros confrontando com Angelo Nardo; daí vira a esquerda 
confrontando com Olimpia Camilo dos Santos em 26,00 (vinte e seis) metros, até o ponto de 
partida. Matrícula nº 9.284 no 1º CRI de Santa Cruz do Rio Pardo. Matrícula Atualizada: Consta 
na Av.1 que o proprietário construiu no terreno objeto da presente matrícula, um prédio 
residencial, com área de 84,24m² a qual receber o nº70 e possui os seguintes cômodos: dois 
quartos, um abrigo, uma sala, uma copa, uma despensa, uma cozinha e um WC.  Consta na 
Av.2 a penhora exequenda. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 
200.340,00 (duzentos mil e trezentos e quarenta reais), atualizados até março de 2020, pela 
Tabela Prática do TJSP  Débitos da ação: R$ 7.115,23 (sete mil, cento e quinze reais e vinte e 
três centavos) em novembro de 2019, 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.

LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Telefone(s): (11) 3047-9800
www.lut.com.br


