
 

Avaliação Sugestiva para venda de Imóveis 
 

      São Paulo ,13 de setembro de 2021 

 

REF: Massa Falida de Residência 
 

Processo n°0040482-50.1996.8.26.0577 – 5ª Vara Cível de 
São José dos Campos 

 

a) MATRÍCULA 24.385 - 1º CRI DE UBATUBA  
 
Bem: Um lote de terreno sem benfeitorias, sob número 07 da quadra "N", do loteamento 
denominado "Jardim Beira Rio", situado no Bairro da Maranduba, perímetro urbano, 
medindo 10,00 metros de frente para a Rua Vicente Celestino, com fundos 
correspondentes, onde confronta com o lote nº 19; 30 metros da frente aos fundos de 
ambos os lados, confrontando à direita com o lote nº 06, e a esquerda com o lote nº 08, 
encerrando uma área de 300,00 m²; Contribuinte: 09.364.007. 
Valor médio M² na região R$ 285,33 x 300m² = R$ 85.599,99 

 
b) MATRÍCULA 24.391 1º CRI DE UBATUBA 

 
Bem: sendo um lote de terreno sem benfeitorias, sob número 13 da quadra "N", do 
loteamento denominado "Jardim Beira Rio", situado no Bairro da Maranduba, perímetro 
urbano, medindo 1,50 metros de frente para a Rua Vicente Celestino, e mais 12,94metros 
em curva; 22 metros margeando a Rua Agostinho dos Santos; 30 metros da frente aos 
fundos à direita confrontando com o lote nº 12; 13,50 metros nos fundos, confrontando 
com o lote nº 25, encerrando uma área de 331,00 m²; 

Valor médio M² na região R$ 285,33 x 331m² = R$ 94.444,23 
 
 
 



 

 
c) MATRÍCULA 24.395 1º CRI DE UBATUBA 

 
Bem: sendo um lote de terreno sem benfeitorias, sob o número 17 da quadra "N", do 
loteamento denominado "Jardim Beira Rio", situado no Bairro da Maranduba, perímetro 
urbano, medindo 10,00 metros de frente para a Rua Orlando Silva, com fundos 
correspondentes, onde confronta com o lote nº 05; 30 metros da frente aos fundos, de 
ambos os lados, confrontando à direita com o lote nº 18, e a esquerda com o lote nº 16, 
encerrando uma área de 300,00 m²; 

Valor médio M² na região R$ 285,33 x 300m² = R$ 85.599,99 
 

d) MATRÍCULA 2.476 1º CRI DE CRUZEIRO 

 
Bem: Um lote terreno situado no Município de Lavrinhas, desta comarca, à margem da 
Rodovia Presidente Dutra, desmembrado de maior área ao lado direito da Rodovia 
Presidente Dutra, da direção Rio – São Paulo e no entroncamento com a Estrada de 
Lavrinhas – Queluz, à cabeceira da ponte sobre o Rio Paraibuna, medindo 150,00 metros 
lineares, pela Rodovia Presidente Dutra, partindo do entroncamento da estrada para 
Lavrinhas, em direção do Rio de Janeiro e 100,00 metros margeando a estrada de 
Lavrinhas partindo também do entroncamento com a Rodovia Presidente Dutra, sendo 
todos os ângulos de 90º, confinando pela frente com a Rodovia Presidente Dutra, pelo 
lado esquerdo com a estrada de Lavrinhas, nos fundos com terras de Júlio Fortes e pelo 
lado direito com terras de Francisco Junqueira Varajão e outros. Terreno com 
aproximadamente: 15.850m². 

 

Valor médio M² na região R$ 54,38m² x 15.850m² = R$ 862.002,25 
 

Sem mais para o momento, 
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