
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP

Processo nº: 1000837-03.2021.8.26.0099

Autor: EDGAR DA SILVA PENDEK
Réu: VANIA APARECIDA PENDEK

Aos dezesseis 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: Sítio Basílio, Zona Rural. Bairro dos Araras dos Mori, Bragança 
Paulista/SP. Clique aqui para ver a localização no Google Maps Valor da Avaliação: R$ 
391.901,16 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e um reais e dezesseis centavos), 
atualizados até outubro de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Área Total: 24 hectares Lote 2 – 
Parte do valor de Cr$ 0,94, no terreno de cultura, com área de 24 hectares e 20 ares, 
confrontando com o ribeirão de Araras, Irmãos Cintra Pimentel e outros, avaliado por Cr$ 31,46 
e parte do valor de Cr$12,17, na parte de 13 hectares e quarenta e cinco ares, mais ou menos, 
em um terreno de cultura de 24 hectares e 20 ares, confrontando com o ribeirão de Araras, 
Irmãos Cintra Pimentel e outros, avaliado por Cr$40,30, imóveis esses, situados no bairro de 
Araras, deste município e comarca. Matrícula nº 29.351 no 1º CRI de Bragança Paulista. 
Contribuinte: NIRF: 4.351.508-8. Matrícula Atualizada: Consta na R.2 a venda da parte ideal 
correspondente à metade, em comum somente com Isaias de Oliveira Mintarani, nos imóveis 
objetos da matrícula a Basílio Pendek, pai das partes envolvidas. Débitos de IPTU em Aberto: 
não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não 
localizado. Observação: Consta no laudo de avaliação as fls.191-192 que o terreno possui uma 
casa de moradia e plantações de frutas e eucaliptos. 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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