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Aos vinte e três dias do mês de novembro 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 ÚNICO – Compostos da Gleba 1, Gleba 2 e Gleba 3, registadas sob os nºs 3.971, 
3.972 e 3.973 do 1º CRI de Poços de Caldas- MG. Valor da Avaliação: R$ 2.474.072,25 (dois 
milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), 
atualizados até agosto de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. Descrição das matrículas que 
compõem o lote: Matrícula 3.971 do CRI de Poços de Caldas – MG: GLEBA 1: Um terreno não 
loteado situado nos fundos do lote de terrenos nºs 21 – 22 – 23 – 24 - 25 e 26, da quadra 35, no 
Jardim dos Estados, com as seguintes medidas e confrontações: partindo do marco do fundo de 
divisas entre os lotes nºs 20 e 21 da quadra 35 e subindo pela linha divisória do lote nº 20, numa 
extensão de 150,00m, confrontando com terreno nos fundos dos lotes 17, 18, 19 e 20; descendo 
deste ponto numa linha oblíqua de 215,00m aproximadamente, confrontando com terrenos e 
propriedade de D. Maria Augusta de Oliveira, até alcançar o marco dos fundos de divisas do lote 
nº 27, daí à direita acompanhando as linhas divisórias dos fundos dos lotes nºs 26 - 25 - 24 - 
23 - 22 e 21, todos de propriedade da Cia. Americana Industrial de Ônibus, com exceção do lote 
nº 21 que pertence ao Sr. Jurandir Ferreira, com a área de aproximadamente 12.000,00m². 
Matrícula atualizada: Consta na Av.5 a arrecadação do imóvel. Matrícula 3.972 do CRI de Poços 
de Caldas – MG: GLEBA 2: Um terreno não loteado, situado nos fundos do lote de terreno nº 16, 
da quadra 35, no Bairro Jardim dos Estados, com as seguintes divisas e confrontações: partindo 
do marco do fundo de divisa entre os lotes nºs 16 e 17, da mesma Quadra, subindo em reta 
364,00m aproximadamente, até alcançar o valo divisor no alto do morro, na propriedade do Sr. 
Ednan Dias, confrontando nesta extensão com terrenos fundos dos lotes 17, 18, 19 e 20 de 
propriedade da Cia. Americana Industrial de Ônibus, desse ponto, à esquerda, acompanhando a 
sinuosidade do valo divisório em divisas com o Sr. Ednan Dias, numa extensão aproximada de 
100,00m até alcançar um marco de divisas do terreno de propriedade do Sr. Geraldo Paoliello, 
descendo então em linha reta numa distância de 239,00m até alcançar o marco do fundo do lote 
nº 16, da mesma quadra, de propriedade da Cia. Americana Industrial de Ônibus, confrontando 
com terreno do Sr. Geraldo Paoliello; desse ponto, à esquerda, confrontando com os fundos do 
lote 16, da mesma quadra, de propriedade da mesma Cia. Americana Industrial de Ônibus, 
numa distância de 51,76m até o ponto de partida, com área aproximada de 36.000,00m². 



Matrícula atualizada: Consta na Av.5 a arrecadação do imóvel. Matrícula 3.973 do CRI de Poços 
de Caldas – MG: GLEBA 3: Um terreno não loteado, situado nos fundos dos lotes nºs 17, 18, 19 
e 20 da quadra nº 35, no Bairro Jardim dos Estados, com as seguintes divisas e confrontações: 
partindo do marco do fundo de divisas dos lotes nºs 20 e 21 e subindo em linha reta numa 
extensão de 374,00m aproximadamente, confrontando sucessivamente com o terreno dos 
fundos dos lotes nºs 21 a 26 de propriedade da outorgante Cia. Americana Industrial de Ônibus 
e com o terreno pertencente a D. Maria Augusta de Oliveira; desse ponto à esquerda pelo valo 
divisor, no alto do morro, nas divisas do Sr. Ednan Dias, numa extensão de 70,00m; deste ponto, 
à esquerda em linha reta, numa distância de 164,00m aproximadamente, confrontando com o 
terreno nos fundos do lote nº 16, pertencente a Cia. Americana Industrial de Ônibus, desse 
ponto, à esquerda, pelos fundos dos lotes nºs 17, 19, 18 e 20, pertencentes à Cia. Americana 
Industrial de Ônibus, numa distância de 80,00 metros até o marco nas divisas dos lotes nºs 20 e 
21, fundos, onde tiveram início e findam essas confrontações, com a área de 27.187,00m². 
Matrícula atualizada: Consta na Av.5 a arrecadação do imóvel. 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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