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Aos sete dias do mês de julho 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 – Percentual de 50% de: Um terreno situado a Rua Manuel Maximino Rosa n°--- 
bairro das Palmeiras, em zona urbana, do distrito, município e comarca de Itapecerica da Serra, 
localizado na Rua Manuel Maximino Rosa, distante 272,49ms da confluência dessa rua com a 
rua Mercúrio, lado direito daquela, junto as dívidas de Helena de Moraes Nascimento e s/m., 
segue pela rua Manuel Maximino Rosa, na distância de 155,12ms até as divisas de Maria 
Aparecida Moraes Santo Antônio s/m., deflete a direita e segue dividindo com os mesmos, no 
rumo NW70º22´46SE, na distância de 148,87m até as divisas de Dalfo Panelli, Manlio Calloni e 
Loris Bindi, deflete a direita e segue por divisa natural confrontando com os mesmos, no rumo 
09°45´42´´NE, na distância de 127,79ms, até encontrar as divisas de Helena de Moraes 
Nascimento e s/m., deflete a direita e segue dividindo com os mesmo no rumo NW70°35`03``SE, 
na distância de 258,41ms, até encontrar a Rua Manoel Maximino Rosa, ponto de partida, 
encerrando a área de 25.992,66 m². Matrícula nº 91764 no 1º CRI de Itapecerica da Serra. 
Contribuinte: 234516308081500000. Matrícula Atualizada: Consta na Av4. A penhora 
exequenda. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não 
localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 22.487.378,00(Vinte 
e dois milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e trezentos e setenta e oito reais), atualizados 
até abril de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Observação: O valor de avaliação corresponde 
ao percentual de 50% do imóvel descrito na matrícula. Débitos da ação: R$ 152.005,29 (cento e 
cinquenta e dois mil, cinco reais e vinte e nove 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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