
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAÇATUBA/SP

Processo nº: 0005500-34.2012.8.26.0032

Autor: AGROPECUÁRIA CENTRO SUL LTDA 
Réu: IZA VALÊNCIO PAPELARIA LTDA ME E OUTROS 

Aos cinco dias do mês de dezembro 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: “Parte ideal pertencente a executada (50%) sobre o seguinte bem imóvel: 
“Um prédio residencial construído de tijolos e coberto com telhas sob. n° 270, com área 
construída de 101,09 metros quadrados, sito a rua Peru, no loteamento denominado Vila 
Carvalho, nesta cidade e comarca de Araçatuba – SP e, seu respectivo terreno constituído pelo 
lote n°. 14, da quadra n°. 05, com as seguintes divisas, metragens e confrontações: medindo 
10,00 metros de frente, igual metragem no fundo; por 30,300 metros da frente ao fundo, de cada 
lado, confrontando e dividindo: pela frente com a referida rua Peru, de um lado com o lote n°. 13; 
de outro lado com o lote n°. 15; e, finalmente nos fundos com o prédio n°. 263 da rua Pirajá. 
Cadastrado na municipalidade sob n°. 3.11.00.05.0001.0162.01.00.02.79 e matriculado junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis de Araçatuba sob n°. 37.691”.  Consta da Matrícula que este 
imóvel está localizado na Rua Peru, 270 – Vila Carvalho – Araçatuba/SP. Avaliação: R$ 
80.593,19 (oitenta mil, quinhentos e noventa e três reais e dezenove centavos), correspondente 
a 50% do imóvel avaliado em R$ 161.186,38, avaliação esta atualizada até setembro de 2019. 
Débitos da Ação: R$ 66.015,16 (sessenta e seis mil, quinze reais e dezesseis centavos) até 
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. Débitos Tributários: R$ 5.794,74 (cinco mil, setecentos e 
noventa e quatro reais e setenta e um centavos), em maio de 2016 (fls. 282). Eventuais débitos 
tributários ficam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do 
parágrafo único do artigo 130, do Código Tributário Nacional. 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. 
Correrão por conta exclusiva do arrematante as despesas gerais relativas à desmontagem, 
transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados. Compete ao interessado no bem, 
eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Nos termos do artigo 886, VI não existe 
processo ou recurso pendente sobre o bem leiloado..



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


