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3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP

Processo nº: 0000784-39.2021.8.26.0099

Autor: JOSÉ ROBERTO VAZ 
Réu: ONDINA DE SOUZA VAZ 

Aos quinze dias do mês de outubro 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: Localização do Bem: Rua Romeu Casa Grande, 277, Jardim São Miguel, Bragança 
Paulista/SP. Clique aqui para ver a localização no Google Maps Valor da Avaliação: R$ 
228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais), atualizados até agosto de 2021, pela Tabela 
Prática do TJSP. Área Útil / Construida: 100 m² Bem: “O lote nº 06 da quadra nº 28, no lugar 
denominado Recanto Elizabeth em Bragança Paulista, medindo 10,00mts de frente para a rua 
romeu Casagrande, projetada, 27,00mts de extensão da frente nos fundos, em ambos os lados, 
confrontando do lado direito de quem da rua olha para o terreno com o lote 05 e do lado 
esquerdo confronta com o lote 07, fundos 10,00mts e confronta com o lote 34, área total de 
270,00mts²”. Matrícula nº 23.247 no 1º CRI de Brangança Paulista/SP. Contribuinte: 
1.03.06.25.0006.0625. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Observação: Consta nas fls. 3-4 
do Laudo de Avaliação que o imóvel contém um quarto, sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço . 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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