
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO/SP

Processo nº: 0015250-83.2018.8.26.0506

Autor: JULIO SILVIO CERQUETANI
Réu: LUIZ JOSÉ FAGGION

Aos quatorze dias do mês de abril 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: Lote 2 – LOTE DE TERRENO Nº 20 DA QUADRA Nº 4 DO LOTEAMENTO 
DENOMINADO JARDIM MOSTEIRO, NESTA CIDADE, SITUADO NO LADO ÍMPAR DA RUA 
BELMONTE, MEDINDO 12m DE FRENTE E AOS FUNDOS, POR 30m DA FRENTE AOS 
FUNDOS, DE AMBOS OS LADOS, CONFRONTANDO-SE; FRENTE COM A RUA BELMONTE; 
FUNDOS COM PARTE DOS LOTES 6 E 7; LADO DIREITO COM O LOTE 19 E LADO 
ESQUERDO COM O LOTE 21; ONDE ENCONTRA-SE EDIFICADO O PRÉDIO Nº 95 DA RUA 
BELMONTE, CADASTRADO NA MUNICIPALIDADE LOCAL SOB O Nº 33.189. Matrícula nº 
115.577 no 2º CRI de RIBEIRÃO PRETO. Contribuinte: 33.189. Localização do bem: Lote de 
terreno nº 20 da quadra nº4do loteamento Jardim Mosteiro, situado no lado ímpar da rua 
Belmonte, Ribeirão Preto/SP Matrícula Atualizada: Consta AV.1 PENHORA EXEQUENDA. 
Débitos de IPTU em Aberto: R$ 2.874,90 (dois mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa 
centavos), atualizados até março de 2021. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. 
Débitos de Condomínio: não localizado. Valor da Avaliação: R$ 486.987,90 (quatrocentos e 
oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), atualizados até 
fevereiro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Observação: Conforme as fls. 510/540 o imóvel 
trata-se de uma casa residencial, padrão médio com as seguintes dependências: Hall de 
entrada, sala de visitas, copa/cozinha, lavabo, área de serviço com banheiro de empregada, 
garagem para 4 carros. No pavimento superior contém 3 dormitórios, um banheiro. Débitos da 
ação: R$ 378.279,13 (trezentos e setenta e oito mil, duzentos e setenta e nove reais e treze 
centavos) em maio 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. 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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