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Aos um dias do mês de novembro de 2019, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Bem– IMÓVEL: UM TERRENO composto do LOTE Nº01, da QUADRA nº02, do 
loteamento denominado “RESIDENCIAL VEREDAS”, situado na GLEBA B, no Bairro do 
Botujuru, no perímetro urbano deste município e Comarca assim descrito e caracterizado: Inicia-
se no marco “01” cravado no alinhamento do imóvel com a Estrada Imperial e com a Rua 
Projetada 01, com quem faz divisa e confrontação, até encontrar o marco “03”, com as seguintes 
descrições: do marco “01” segue com uma distância em curva de 17,60m até encontrar o marco 
“02”; do marco “02” segue até encontrar o marco “03”, com uma distância de 18,98m; do marco 
“03” deflete á direita onde deixa de confrontar com a Rua Projetada 01 e passa a confrontar com 
o Lote “02” da Quadra “02”, até encontrar o marco “04”, com uma distância de 28.58m; do marco 
“04” deflete á direita onde deixa de confrontar com o lote “02” da Quadra “02” e passa a 
confrontar com parte do Lote “22” da Quadra “02” até encontrar o marco "05", com distância de 
21.40m; do marco "O5" deflete à direita onde deixa de confrontar com parte do Lote "22" da 
Quadra "02" e passa á confrontar com a Estrada Imperial, com distância de 17.47m até 
finalmente encontrar o marco inicial “01”, que deu origem a esta descrição, perfazendo uma área 
total de 726,70m².Matrícula nº 63.719 no 1º CRI de Mogi das Cruzes. Contribuinte de Área 
Maior: 41.001.006.000-07. Matrícula Atualizada: Consta na AV.01 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$ 455.517,06 (quatrocentos e 
cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete reais e seis centavos), atualizados até agosto de 
2019, pela Tabela Prática do TJSP.  Débitos da ação: R$ 285.604,78 (duzentos e oitenta e cinco 
mil, seiscentos e quatro reais e setenta e oito centavos) em agosto de 2019, 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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