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2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ARAÇATUBA/SP

Processo nº: 0002118-57.2017.8.26.0032

Autor: RENATA MARTINEZ ADAS 
Réu: VALMIR DOS SANTOS GONÇALVES 

Aos sete dias do mês de maio de 2021, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: BEM “APARTAMENTO Nº C05, localizado no 3º pavimento, do empreendimento 
imobiliário denominado “THE WALL”, situado na Rua Doutor José Coelho Junior, esquina com a 
Rua Joaquim Candido, nesta cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, com a área privativa 
total real de divisão não proporcional de 98,57m², dividida em área coberta padrão de 73,93m², e 
área coberta de padrão diferente ou descoberta de 26,643m² (duas vagas de garagem cobertas 
localizadas no térreo designadas como C05I e C05II); e a área de uso comum coberta real de 
divisão proporcional de 23,55m2; totalizando a área de 122,12m², correspondendo-lhe a fração 
ideal no terreno de 2,08333%. O terreno onde se assenta o edifício encerra a área de 
2.160,00m²”.  Matrícula nº 100.087 no 1º CRI de Araçatuba/SP. Contribuinte: 
2.12.00.06.0018.0348.03.05. Matrícula Atualizada: Consta na AV.5 AÇÃO DE PROTESTO que 
tramita perante a 4ª Vara Cível de Araçatuba, proc. 1006235-45.2015.8.26.0032. AV.06 a 
Penhora exequenda. Consta na AV.07 penhora emitida pela 4ª Vara Cível de Araçatuba, 
extraída nos autos do proc. 0007337-80.2019.8.26.0032. Débitos de IPTU em Aberto: não 
localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não 
localizado. Valor da Avaliação: R$ 208.474,48 (duzentos e oito mil, quatrocentos e setenta e 
quatro reais e quarenta e oito centavos), atualizados até janeiro de 2021, pela Tabela Prática do 
TJSP. Localização do Bem: Rua Doutor José Coelho Junior, n° 800 - Araçatuba/SP. 
Observação: Constam nas fls. 87/110 do Laudo de Avalição, que o apartamento é constituído de 
uma sala para dois ambientes, uma cozinha tipo americana com armários planejados, dois 
quartos sem armários embutidos, um banheiro social, área de serviço com armários planejados. 
O edifício dispõe de dois elevadores para atender os dois blocos do prédio. Trata-se de uma 
construção seminova, considerada de padrão normal. Débitos da ação: R$ 38.512,78 (trinta e 
oito mil, quinhentos e doze reais e setenta e oito centavos) em abril de 2019, 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. Se os bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários ficam sub-rogados no 
respectivo preço alcançado pela arrematação, nos termos do parágrafo único do artigo 130, do 
Código Tributário Nacional, porém compete ao interessado no bem pesquisar todos os débitos 



eventualmente existentes nos diversos Órgãos. 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, 
presenciais ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 
características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de metragens, 
abatimento do valor, indenização ou desfazimento da arrematação. De igual maneira, correrão 
por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e 
transferência dos bens móveis arrematados..
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