
AUTO NEGATIVO(SEGUNDA PRAÇA)

7ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORO CÍVEL CENTRAL DA 
COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Processo nº: 1016568-75.2017.8.26.0100

Autor: PME REPRESENTADO NESTE ATO POR SUA GENITORA LPM
Réu: APE

Aos três dias do mês de julho 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 consistente do lote 10 da quadra 46, do Jardim do Mar, 
medindo 10,00 metros de frente para a rua Cândia, do lado esquerdo de quem da rua citada 
olha para o terreno, mede 66,00 metros, e, do lado direito mede 78,00 metros, e, nos fundos 
mede 20,00 metros e faz divisa de ambos os lados e nos fundos com propriedade de Francisco 
Matarazzo Sobrinho ou sucessores, encerrando a área total de 932,00 metros quadrados. 
Matrícula nº 57.942 no 1º CRI de São Bernardo do Campo. Contribuinte: 007.063.010.000. 
Matrícula Atualizada: Consta na R.17 que o imóvel objeto desta matrícula foi HIPOTECADO em 
favor de ITAÚ UNIBANCO S/A (CNPJ/MF 60.701.190/0001-04), BANCO ITAULEASING S/A 
(CNPJ/MF 49.925.225/0001-48), BANCO ITAUCARD S/A (CNPJ/MF 19.367.235/0001-44). 
Consta na Av.18 que o imóvel desta matrícula possui atualmente as seguintes confrontações no 
sentido de quem da Rua Cândia, olha para o imóvel : do lado direito, com o prédio nº85 da Rua 
das Flores e Rua Cândia, confronta ainda, com a Rua das Fores e com o prédio de número 62 
da Rua das Flores; do lado esquerdo, com o prédio nº107 e 111 da Rua Cândia, consistente dos 
lotes 8 e 9 da quadra 46, arruamento Jardim do Mar; e nos fundos com imóvel localizado na 
Marginal Esquerda da Via Anchieta. Consta na Av.19 que no terreno objeto desta matrícula, fez-
se construir um prédio com a área de 2.022,82m², o qual receber o nº100 da Rua das Flores e o 
nº121 da Rua Cândia. Consta na Av.20 que foi decretada a indisponibilidade dos bens do 
executado no processo nº1027538-71.2015.8.26.0564 em trâmite perante a 2ª Vara Cível da 
Comarca de São Bernardo. Consta na Av.22 que foi decretada a indisponibilidade dos bens do 
executado no processo nº 10010249-0.2018.5.02.0242 em trâmite perante a 2ª Vara do 
Trabalho da Comarca de Cotia/SP. Consta na Av.23 a penhora exequenda. Débitos de 
Tributários: R$ 340.002,63 (trezentos e quarenta mil, dois reais e sessenta e três centavos) em 
março de 2020. Valor da Avaliação: R$ 4.505.000,00 (quatro milhões, quinhentos e cinco mil 
reais), atualizados até março de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do Bem: Rua 
Cândia, nº 121 Bairro: Jardim do Mar Cidade: São Bernardo do Campo UF: SP CEP: 09726-220. 
Débitos da ação: R$ 489.008,83 (quatrocentos e oitenta e nove mil, oito reais e oitenta e três 
centavos) em maio de 2020, 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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