
AUTO NEGATIVO(PRAÇA ÚNICA)

1ª VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SUZANO.

Processo nº: 0000720-50.2012.5.02.0491

Autor: ROBSON MONTEIRO DA SILVA
Réu: VIAÇÃO SUZANO LTDA E OUTROS

Aos quatro dias do mês de agosto 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: Processo nº 0000720-50.2012.5.02.0491 VIAÇÃO SUZANO LTDA E OUTROS  - 
Alienação dos Imóveis descritos na matrícula 129.319 do 6º Registro de Imóveis de São 
Paulo/SP- Após dar seu lance, entre em contato com a LUT, para formalizarmos sua proposta; - 
preço mínimo matrícula nº 129.319 de R$ 1.050.000,00 (um milhão e cinquenta reais) - 50% do 
valor da avaliação;- será admitido parcelamento mediante pagamento de 30% à vista, no prazo 
de 24 horas a partir da homologação da proposta, e o restante em, no máximo, 10 (dez) 
prestações mensais, devidamente corrigidas pela taxa SELIC;- Comissão Leiloeiro 5%; - os 
eventuais débitos tributários ou despesas de condomínio constituídas até esta data e incidentes 
sobre o bem apenas se sub-rogam no preço oferecido, observada a ordem de preferência. 
Inteligência do parágrafo único do artigo 130, do CTN, e do § 1º do artigo 908 do CPC. Obs.: 
Todas as propostas recebidas serão enviadas ao Juízo competente para aprovação.  O 
apartamento tipo nº 121, localizado no 12º andar do Condominio Mário Fontana, s/n, no 26º 
subdistrito - Vila Prudente, com a área privativa de 183,06 m², a área comum de 81,80 m², a 
área comum de garagem de 79,45 m²(03 vagas comportando 3 automóveis de passeio tamanho 
pequeno ou médio, situadas em posições simples, duplas ou triplas, utilizadas em locais 
indeterminados e com auxílio de manobristas), a área construída de 344,31 m² e a fração ideal 
do terreno de 5,652%. O terreno constituído pelos lotes nºs 125 e 126, e parte do lote nº 124, da 
quadra nº 87. do Parque da Mooca, onde se acha construído o referido empreendimento, mede 
28,46m de frente, por 29,64m do lado direito, 44,97m do lado esquerdo e 24,66m nos fundos..

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


