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Réu: BRUNO BOUGLEUX RIBEIRO 

Aos trinta dias do mês de outubro de 2020, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: Bem – Os direitos sobre o Apartamento nº01, do “RESIDENCIAL NOVA BRÁS CUBAS I”, 
situado no andar térreo ou pavimento térreo – Tipo A- Bloco 28 – localizado na Rua São 
Francisco nº101- Bairro do Jundiaí, perímetro urbano do Distrito de Brás Cubas, deste Município 
e Comarca, com a seguinte descrição: contém cozinha, área de serviço, sala de estar, 01 
banheiro e 02 dormitórios, possui 54,98m² de área privativa, 10,35m² de área de garagem 
descoberta, 70,3160850033m² de área comum coberta/descoberta 135,6460850033m² de área 
total (real), fração ideal no terreno de 0,002028834, correspondente a 90,378245m²; confronta 
pela frente com área de circulação de pedestres, pelo lado direito com área de circulação de 
pedestres, medidor de energia e hall social, pelo lado esquerdo com área de circulação de 
pedestres e pelos fundos com área de circulação de pedestres e apartamento nº 02- tipo A. Fica 
vinculada a esta unidade autônoma a vaga de garagem sob nº 487. Matrícula nº 75.877 no 2º 
CRI de Mogi das Cruzes. Matrícula nº 75.877 nº 2º CRI de Mogi das Cruzes. Contribuinte de 
Área Maior: S.21 Q.041 U.002-SB.UN.DG.6.   Matrícula Atualizada: Consta na Av.4 que o imóvel 
objeto desta matrícula foi alienado fiduciariamente em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
(CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04). Consta na Av.05 a averbação premonitória de 
existência da Ação de Execução e Título Extrajudicial- Despesas Condominiais nos autos do 
processo nº 1004233-46.2019.8.26.0361 em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de 
Mogi das Cruzes.   Débitos de IPTU em Aberto: não localizado.   Débitos Inscritos em Dívida 
Ativa: não localizado.   Débitos de Condomínio: R$ 14.105,16 (quatorze mil, cento e cinco reais e 
dezesseis centavos) em junho de 2020.   Valor da Avaliação: R$ 180.745,70 (cento e oitenta mil, 
setecentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos), atualizados até setembro de 2020, pela 
Tabela Prática do TJSP.   Localização do Bem: Rua São Francisco, 101 Residencial Brás Cubas 
I Bairro do Jundiaí, Mogi das Cruzes/SP.   Débitos da ação: R$ 74.866,56 (setenta e quatro mil, 
oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) em outubro de 2018, 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, e exceto os débitos de condomínio (que 
possuem natureza propter rem) conforme Art. 908 § 1º do Código de Processo Civil, os quais 
ficam sub-rogados no preço da arrematação.    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.

LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Telefone(s): (11) 3047-9800
www.lut.com.br


