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Aos vinte e um dias do mês de maio 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: BEM – Um terreno de casa de moradia, situado a chácara n°1 da Gleba F, do Jardim 
Yamberê, no bairro Eldorado, neste distrito município e comarca, com área de 2.340,00 metros 
quadrados de esquina para as ruas projetadas Rua Ipitá e Teyupã, medindo 39,00 metros de 
frente a Rua Ipitá e 32,00 metros de frente para a Rua Teyupã, tendo da frente aos fundos, 
73,00 metros confrontando com terrenos de Waldemar Machado César e nos fundos com o 
córrego da fonte, divisando com Dr. Laert Setúbal. Matrícula nº 387 no 1º CRI de Diadema. 
Contribuinte: 5203300100. Localização do bem: Av. Diógenes Ribeiro de Lima, nº 2346, 
Mezanino, Alto da Lapa, São Paulo/SP. Matrícula Atualizada: Consta na AV 5 Que o imóvel é 
consistente da chácara 1 da gleba E. Consta na AV.8 Que no terreno dessa matrícula foi 
construído um prédio industrial sob n° 30 da Rua Ipitá, com 1.103m² de área edificada. Consta 
na R14 Que o proprietário transmitiu o imóvel desta matrícula para integralização de Capital 
Social á DIRPAM ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 
11.914,76 (onze mil, novecentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) em março de 2021. 
Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor 
da Avaliação: R$ 3.086.003,00 (três milhões, oitenta e seis mil e três reais), atualizados até 
março de 2021. Observação: Consta no laudo de avaliação juntado em fls. 556-574: Galpão 
industrial com estrutura de concreto e cobertura metálica, banheiros, refeitório e vestiário e 
guarira de alvenaria. Ao fundo um pequeno galpão de 280m² de área útil com uma construção 
em alvenaria e cobertura metálica com paredes em blocos aparentes. Débitos da ação: R$ 
1.025.324,18 (um milhão, vinte e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezoito centavos) 
em março de 2021, 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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