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Aos trinta dias do mês de novembro 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: Travessa Bruno Bozzoni no.8 Vila Constança, São Paulo – SP. 
Clique aqui para ver a localização no Google Maps Valor da Avaliação: R$ 187.292,25 (cento e 
oitenta e sete mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e cinco centavos), atualizados até 
outubro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Área Construida: 52m² Bem – Um terreno, 
situado e com frente para a Travessa Bruno Bozzon, constituído pelo lote 8 da planta de 
regularização da Serla, no Jardim Brasil, 22º Subdistrito- Tucuruvi, medindo 7,5m de frente para 
a referida travessa, por 11m da frente aos fundos em abos os lados, tendo nos fundos a mesma 
largura da frente, perfazendo a área de 82,5m², confrontando no lado direito de quem da 
Travessa o olha com Arnaldo Mesquita, no lado esquerdo com Osvaldo dos Santos, e nos 
fundos com o lote 12, de Estavam Gustavo; imóvel esse localizado distante cerca de 35m da Av. 
Julio Buono, e no lado esquerdo de que pela mesma Av. entra na Travessa Bruno Bozzoni. 
Matrícula nº 107.748 no 15º CRI de São Paulo/SP. Contribuinte: 066.147.0062-6. Matrícula 
Atualizada: Consta na Av.2. A construção de um prédio que recebeu o nº 337 da Travessa 
Bruno Bozzoni, com a área construída de 52m². Consta na Av. 04 que o prédio passou a ter o nº 
8 da Travessa Bruno Bozzoni. Consta na Av. 7 a existência de ação de Execução de Título 
Extrajudicial pelo processo 0013589-33.2012.8.26.004 pela 1ª Vara Cível do Foro Regional IV – 
Lapa – São Paulo. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa: R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais) em outubro de 2021. Débitos de Condomínio: 
não localizado. Observação: Consta no laudo de avaliação as fls. 34-63 que a região possui os 
melhoramentos públicos essenciais, tais como: redes de água, luz, esgoto, energia, telefonia, 
iluminação pública, transporte público direto através de rede de ônibus, pavimentação, coleta de 
lixo etc.  O bairro contém uma grande variedade de lojas, bancos e posto de gasolina, possui 
unidade de saúde e escola municipal. Consta também que o imóvel tem uma área construída de 
52m². 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..

É o que cumpria informar.
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