
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL V – SÃO MIGUEL PAULISTA DA 
COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Processo nº: 0018166-12.2016.8.26.0005

Autor: CONDOMINIO BOSQUES DO ITAIM 
Réu: FLAVIA AMARO DE ALMEIDA 

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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: Lote Único – Imóvel Matrícula nº 100.522, e respectiva vaga de garagem de nº 271 
registrada na matrícula nº 100.523, devidamente registrados no 12º Ofício de Registro de 
Imóveis da Capital, abaixo descritos. Valor da Avaliação: R$ 184.329,00 (cento e oitenta e 
quatro mil e trezentos e vinte e nove reais), atualizados até junho de 2020, pela Tabela Prática 
do TJSP. Imóvel Desocupado: Sim. Descrição das matrículas:   IMOVÉL-APARTAMENTO sob o 
nº 21, localizado no 2º andar, do Edifício Plátano 2 (prédio P-2), do Bloco (P), do Condomínio 
Bosques do Itaim, situado a Estrada São Paulo – Rio, nº 7.499, no Distrito de São Miguel 
Paulista, com a área útil de 46,00 m²; área comum de 22,02 m²; perfazendo a área total 
construída de 68,02 m²; correspondendo-lhe a fração ideal de 0,270% no terreno e nas coisas 
de uso comum do condomínio. Matrícula nº 100.522 no 12º CRI de São Paulo. Contribuinte: 
133.280.0063-0. Débitos de IPTU em Aberto: R$ 5.490,73 (cinco mil, quatrocentos e noventa 
reais e setenta e três centavos) em julho de 2020. Matrícula Atualizada: Pela Av.7/100.522, 
consta que a Larcky Sociedade de Crédito Imobiliário S/A, com sede na rua Araújo Porto Alegre, 
nº 71, 5º andar, Rio de Janeiro, CNPJ. 35.945.545/0001-04, endossa a favor da Caixa 
Econômica Federal, com sede em Brasília- DF, SBS, quadra 04, do lote 34, CNPJ. 
00.360.305/0001-04, a cédula Hipotecária Integral nº 025/87, série RE.  IMOVÉL- A VAGA DE 
GARAGEM Nº 271, localizado no estacionamento E-14, do Condomínio Bosque do Itaim, 
situado a Estrada São Paulo – Rio, nº 7.499, no Distrito de São Miguel Paulista, com a área útil 
de 8,40 m²; área comum de 13,20; perfazendo a área total de 21,60 m²; correspondendo-lhe a 
fração ideal de 0,0857% no terreno e nas coisas de uso comum do condomínio. Matrícula nº 
100.523 no 12º CRI de São Paulo. Contribuinte em Área maior: 133.280.0195-5. Matrícula 
Atualizada: Pela Av.7/100.523, consta que a Larcky Sociedade de Crédito Imobiliário S/A, com 
sede na Rua Araújo Porto Alegre, nº 71, 5º andar, Rio de Janeiro, CNPJ. 35.945.542/0001-11, 
endossa a favor da Caixa Econômica Federal, com sede em Brasília- DF, SBS, quadra 04, lote 
34, CNPJ. 00.360.305/0001-04 a Cédula Hipotecária Integral nº 025/87, série RE.  Débitos da 
ação: R$ 160.189,52 (cento e sessenta mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e dois 
centavos) em janeiro de 2020, 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, o arrematante 
arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, inclusive débitos fiscais.  
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..

É o que cumpria informar.
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