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1ª VARA CÍVEL DE SERTÃOZINHO/SP

Processo nº: 0013162-37.2011.8.26.0597

Autor: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SÃO GOTARDO 
Réu: JUVENAL MARQUES FERNANDES

Aos vinte e quatro 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 apartamento nº 112, situado no 11º andar ou 13º pavimento do Edifício 
“São Gotardo”, situado nesta Cidade, na Rua Epitácio Pessoa, nº 1.563, apartamento este com 
a área total de 147,35 metros quadrados, sendo 108,72 metros quadrados de área útil e 38,63 
metros quadrados de área comum, com a respectiva fração ideal de 4,0421% no terreno e nas 
coisas comuns, confrontando pela frente com a referida Rua Epitácio Pessoa, de um lado com 
uma servidão de passagem, de outro lado com o apartamento nº 111 e nos fundos com áreas 
comuns do condomínio”. Matriculado junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Sertãozinho 
sob o nº 14.551. Conforme informações constantes do laudo de avaliação de fls. 157/170: “trata-
se de um edifício plurifamiliar vertical, localizado na Rua Epitácio Pessoa, nº 1563, esquina com 
a Rua Barão do Rio Branco, contendo um subsolo, um pavimento térreo e mais doze andares, 
com dois apartamentos por andar, dois elevadores e escada com degraus em granelite, 
possuindo no subsolo vagas para cinco veículos e, no térreo possui um salão comercial e um 
hall de entrada do prédio com piso em granito, parede com mármore e forro de gesso. O 
apartamento nº 122, localizado no 11º andar, ou 13º pavimento do Edifício São Gotardo, possui 
uma área total de 147,35 metros quadrados, sendo 108,72 metros quadrados nas coisas 
comuns, não possui garagem no subsolo, apresentando uma idade aparente de 30 anos e um 
mau estado de conservação, considerando que não sofreu reforma. Este apartamento possui 
internamente: uma sala com piso em taco, paredes e laje com látex; uma sacada com piso 
esmaltado, paredes e laje com látex; três dormitórios, sendo um apartamento, todos com piso 
em taco, armário embutido, paredes e laje com látex; dois banheiros, sendo um social e um 
privativo, ambos com piso esmaltado, azulejo decorado até o teto, laje com látex, vaso sanitário 
e bidê de cor, lavatórios de mármore e de material sintético, uma cozinha com piso esmaltado, 
azulejo de cor até o teto, laje com látex, uma pia de granito, uma área de serviço com piso 
esmaltado, azulejo de cor até o teto, laje com látex, um tanque de louça. Usufruto vitalício: 
Consta da Av. 3 o usufruto vitalício em favor de Clotilde Marques Fernandes e Joaquim 
Fernandes Sobrinho. Avaliação: R$ 271.001,70 (duzentos e setenta e um mil, um real e setenta 
centavos), atualizados até novembro de 2019. Débitos da Ação: R$ 24.503,22 (vinte e quatro mil 
quinhentos e três reais e vinte e dois centavos), em julho 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..
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