
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP

Processo nº: 0013928-44.2001.8.26.0564

Autor: CONDOMINIO EDIFICIOS CURUMI, GUAJAI, INDAIA E JACUI
Réu: MARIA IZABEL VIEIRA E OUTO

Aos treze dias do mês de fevereiro 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: Unidade Autônoma, consistente do apartamento 113, localizado no 11º andar ou 12º 
pavimento, do “EDIFÍCIO JACUÍ”, sito à Rua das Laranjeiras, 73, no “ CONJUNTO 
RESIDENCIAL TERRANOVA ou ANCHIETA”, contendo área útil de 70,46m², área comum de 
10,24m², totalizando uma área de 80,70m², correspondendo-lhe uma fração ideal pelo 
coeficiente de 0,3968%, que equivale à 48,33m² do terreno, confrontando pela frente com o 
apartamento de nº 111, pelo lado direito e fundos com área comunitária; do lado esquerdo com 
apartamento de nº 114; com direito ainda à uma vaga indeterminada e não demarcada no 
estacionamento coletivo, com auxílio de manobrista. O “EDIFICIO JACUÍ”, se assenta em um 
terreno com área de 12.180,02m², designado como sendo lote 37-A, parte da Quadra 18, 
descrito e caracterizado na Av. 678 da matrícula 3535. Matrícula nº 20.256 no 2º CRI de São 
Bernardo do Campo. Segundo laudo de avaliação juntados aos autos, o imóvel é composto de 
dois dormitórios, e o terceiro reversível, sala, cozinha, lavanderia e uma vaga coberta no térreo 
do condomínio. Contribuinte: 521.020.043.146. Matrícula Atualizada: Consta na R.9 a penhora 
exequenda. Av.10 Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo nº 
021461420095020465 da 05ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, movido por LINO 
ANTONIO DE ABREU. Av.11 Consta que o referido imóvel foi penhorado nos autos do processo 
nº 00026717120044036114 da 02ª Vara Federal de São Bernardo do Campo, movido por 
FAZENDA NACIONAL. Av.12 Consta que a parte ideal de cinquenta por cento do referido imóvel 
foi penhorado nos autos da Execução Trabalhista 0147300-61.2001.5.02.0062 movida por 
RAIMUNDO NONATO DE LIMA (CPF/MF: 341.839.733-68).   Débitos de IPTU em Aberto: não 
localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não 
localizado. Valor da Avaliação: R$ 341.292,63 (trezentos e quarenta e um mil, duzentos e 
noventa e dois reais e sessenta e três centavos), atualizados até outubro de 2019, pela Tabela 
Prática do TJSP.  Débitos da ação: R$ 253.447,59 (duzentos e cinquenta e três mil, 
quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) em março de 2018, 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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