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Autor: ANTONIO ALVES BARRADAS FILHO
Réu: JETSELL COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA E OUTROS

Aos nove 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: “O apartamento sob n° 121, localizado no 12º pavimento do EDIFÍCIO 
ATHENAS; com frente para a rua Coronel Spínola de Castro, nº. 4.300, situado no 
prolongamento da VILA IMPERIAL, desta cidade e comarca de São José do Rio Preto, 
possuindo a área útil de 215,34m2, área comum de 55,96 m2, fazendo jus a duas vagas de 
garagem sob n°s. 27 e 28, localizadas no subsolo 2, do referido edifício, sujeitas a manobra, 
cada qual com 9,90m2 de área útil, 20,6960m2 de área comum e 30,5969m2 de área total útil de 
estacionamento, e comum de circulação e manobra, sendo as duas igual a 61.1983m2, no total 
geral, apartamento e duas vagas de garagens, de 332,4983m2, correspondendo a uma fração 
ideal de terreno e nas demais coisas comuns. Matriculado junto ao 1º Cartório de São José do 
Rio Preto sob n°. 77.385. Penhora: Consta da Av. 03 a penhora exequenda. Avaliação: R$ 
811.157,44 (oitocentos e onze mil, cento e cinquenta e set reais e quarenta e quatro centavos), 
atualizados até setembro de 2019. Débitos da Ação: 75.476,09, em dezembro de 2016, 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: 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..
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