
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Processo nº: 1032793-08.2014.8.26.0576

Autor: MÁRIO SERVO
Réu: JOSÉ SERVO 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de 2020, 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 Escritório I, situado no andar intermediário do Edifício Metropolitan Center, 
situado nesta Cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua 15 de novembro de 3171, 
confrontando pela frente com o hall de circulação do andar; pelo lado direito com o apartamento 
destinado à moradia do Zelador; pelo lado esquerdo e fundos com recuos da construção do 
edifício, tendo a área útil de 127,19 metros quadrados, área total de 149,01 metros quadrados, à 
qual cabe a quota-ideal no terreno de 1,5963%. Referido edifício foi construído em terreno que 
mede 19,00 x 44,00 metros, dividindo-se pela frente com a Rua 15 de novembro; por um lado 
com Francisco Basso e Laurentino Braz; por outro lado com João Batista da Silva, e pelos 
fundos com José Longo e Adolfo Afonso ou seus respectivos sucessores, tendo a área comum 
de 21,82 metros quadrados”. Matriculado junto ao 2º Cartório de Registro de Imóveis sob o nº 
12476. Hipoteca: consta do R. 7 hipoteca em favor do Banco do Brasil, CNPJ/MF: 
00.000.000/0057-46. Penhora: consta do R. 10 a penhora extraída dos autos do processo nº 
1999.61.06.10142-5, determinado pelo Juízo da 6ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio 
Preto/SP. Consta da Av. 11 a penhora extraída dos autos do processo nº 20026106007855-6, 
determinada pelo Juízo da 5ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto/SP. Consta da 
Av. 12 a penhora extraída dos autos do processo nº 200261060112503, determinada pelo Juízo 
da 5ª Vara da Justiça Federal de São José do Rio Preto/SP. Consta da Av. 14 a penhora 
extraída dos autos do processo nº 0025925-36, determinada pelo Juízo do 3º Ofício Cível de 
São José do Rio Preto/SP. Consta da Av. 15 a penhora extraída dos autos do processo nº 
0059976-20.2004.8.26.0576, determinada pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de São 
José do Rio Preto/SP. Consta da Av. 16 a penhora exequenda. Indisponibilidade: consta da Av. 
13 indisponibilidade do imóvel objeto desta matrícula. Avaliação: R$ 274.806,06 (duzentos e 
setenta e quatro mil, oitocentos e seis reais e seis centavos), atualizados até outubro de 2019. 
Débitos da Ação: R$ 50.936,17 (cinquenta mil novecentos e trinta e seis reais e dezessete 
centavos), em novembro de 2014, 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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