
AUTO NEGATIVO(SEGUNDA PRAÇA)

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA

Processo nº: 0011701-85.2016.8.26.0037

Autor: SILVIA CRISTINA VIANA DE SOUZA 
Réu: ONÉLIO MASTER JUNIOR 

Aos vinte e nove 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: “Conjunto nº 45, localizado no 4º andar do Edifício Drogasil, situado na 
Avenida Duque de Caxias, números 390/396, em Araraquara/SP, composto de 02 (duas) salas, 
contendo instalações elétricas e sanitárias, com a área de 44,43 m2, sendo 34,62 m2 de área 
própria e 9,81 m2 de área comum, correspondendo a 1,66% no solo e partes aderentes, 
confrontando com a área interna de ventilação, Miguel Haddad, conjunto 46, área livre e 
corredor de circulação”. Cadastro municipal nº 001.067.051. Matriculado no 1º Cartório de 
Registro de Imóveis da Cidade de Araraquara/SP sob o nº 97.363. Penhora: consta da Av. 11 a 
penhora exequenda. Avaliação: R$ 122.343,87 (cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e 
três reais e oitenta e sete centavos), atualizados até setembro de 2019. Débitos da ação: R$ 
72.831,90 (setenta e dois mil oitocentos e trinta e um reais e noventa centavos), em julho de 
2017, valores que deverão ser atualizados para a data da arrematação e pelo qual responderão 
o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela diferença o 
executado nesta ação. Conforme previsão no artigo 886, VI, do Código de Processo Civil, 
informa-se que não existem recursos pendentes de julgamento junto ao Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. Débitos tributários: 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..
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