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Réu: IVO JOSÉ DA COSTA

Aos vinte e nove dias do mês de março de 2021, foi levado a leilão através do portal da empresa 
Lut Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Lote 2 – Parte ideal correspondente a 50% (cinquenta por cento) pertencente ao 
executado de um Lote Rural nº 63-E da Gleba nº 06 do Projeto Integrado de Colonização Gy – 
Paraná, Setor Rolim de Moura, localizado no Município de Rolim de Moura – RO, com área de 
17,636760 has (dezessete hectares, sessenta e três ares, sessenta e sete centiares e sessenta 
deciares), com os limites e confrontações seguintes: NORTE: com o lote 64 da Gleba 06, por 
uma linha na extensão de 1.747,90 metros, com AZ(V)=89º51’56”, que vai do marco M-114 ao 
marco M-83; ESTE: com o lote 25 da Gleba 06, por uma linha na extensão de 149,50 metros, 
com o AZ(V) = 180º02’42”, que vai do marco M-83 ao marco M-83-A, separado pela linha de 
divisa K-202; SUL: com o lote 63-D da Gleba 06, por uma linha na extensão de 809,38 metros, 
com AZ(V) = 269º51’56”, que vai do marco  M-83Aao marco M-83B, e por uma linha de extensão 
de 938,32 metros, com AZ (V) = 269º51’56”, que vai do marco M-83C ao marco M-114D; 
OESTE: com o lote 63-D da Gleba 06, por uma linha na extensão de 90,50 metros, com AZ (V) = 
00º03’24”, que vai do marco M-83B ao marco M-83C e com o lote 25 da gleba 08, por uma linha 
na extensão de 59,00 metros, com AZ (V) = 359º49’44”, que vai do marco M-114D ao marco M-
114, separado pela faixa de domínio da estrada vicinal da Linha K-200. INCRA sob o nº 
001.155.104.256-3; área total de 51,8861ha; módulos rurais 0,0000ha; nº de módulos rurais 
0,00; módulos fiscais 60,0000ha; nº de módulos fiscais 0,8648; fração mínima parcelável 
4,0000ha. . Matrícula nº 31.507 no 1º CRI de ROLIM DE MOURA - RO. Contribuinte: 
001.155.104.256-3. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 
253.089,75 (duzentos e cinquenta e três mil, oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), 
atualizados até janeiro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Observação: Consta na Av.2 a 
penhora exequenda. Valor da Avaliação: R$ 253.089,75, atualizados até janeiro de 2021, pela 
Tabela Prática do TJSP referente à 50% (cinquenta por cento) do imóvel constrito nos autos. . 
Débitos da ação: R$ 851.869,55 (oitocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e nove 
reais e cinquenta e cinco centavos) em julho 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..
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