
AUTO NEGATIVO(PRAÇA ÚNICA)

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ATIBAIA/SP

Processo nº: 1006833-09.2019.8.26.0048

Autor: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JERONIMO DE CAMARGO III
Réu: ANGELA MARIA BARBOSA 

Aos vinte dias do mês de janeiro 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 – Os direitos que a executado possui sobre 1 (um) Imóvel denominado 
APARTAMENTO 01, situado no andar térreo da TORRE 12, do ‘CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
JERÔNIMO DE CAMARGO III”, localizado na Estrada Municipal Nossa Senhora das Brotas, n º 
1.555, Bairro de Caetetuba, zona urbana do município e comarca de Atibaia-SP, com a área 
privativa de 45,570 m², área comum total de 101,959 m² e área total de 147,529 m², com fração 
ideal de 0,3571429% do terreno, contendo: sala, 02 dois dormitórios, banheiro, cozinha, área de 
circulação, com as seguintes confrontações: pela frente com hall, área de circulação do andar e 
área do condomínio; do lado direito de quem do hall olha para a unidade, com áreas do 
condomínio: do lado esquerdo, seguindo a mesma orientação, com o apartamento nº 02; e nos 
fundos com áreas do condomínio. O condomínio está edificado em um térreo com a área de 
34.927,01 m² correspondente ao Lote III. Matrícula nº 119.019 nº 1º CRI de Atibaia/SP. 
Contribuinte: 09.244.221.000131520. Matrícula Atualizada: Consta na Av.1 RESTRIÇÕES, 
conforme R.04 e Av.05 da matrícula 109.745 o imóvel constitui patrimônio da CAIXA 
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR, será mantido sob a propriedade fiduciária da CAIXA, 
e não se comunica com o seu patrimônio, observadas quanto a tais  bens e direitos as seguintes 
restrições: a) não integra o ativo da CEF; b) não responde direta ou indiretamente por qualquer 
obrigação da CEF; c) não compõe a lista de bens e direitos da CEF para efeitos de liquidação 
judicial ou extrajudicial; d) não pode ser dado em garantia de débito da operação da CEF; e) não 
é passível de execução por quaisquer  credores da CEF, por mais privilegiados que possam ser; 
e, f) não podem ser constituídos quaisquer ônus reais sobre o imóvel. Consta na Av. 4 
CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA, transmitida pelo FUNDO DE 
ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – FAR representando pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. 
Valor da Avaliação: R$ 99.484,57 (noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
cinquenta e sete centavos), atualizados até agosto de 2020, pela Tabela Prática do TJSP. 
Eventuais propostas de aquisição por valor inferior serão, no entanto, consignadas nos autos 
para exame. Localização do Bem: Estrada Municipal Nossa Senhora das Brotas, nº 1.555, Torre 
12, Apartamento 01 Bairro das Brotas, Atibaia/SP. Data da realização da penhora: 17 de 



dezembro de 2019. Débitos da ação: R$ 8.588,71 (oito mil, quinhentos e oitenta e oito reais e 
setenta e um centavos) em julho 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, 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. alienação, a existência de ônus real ou gravame até então não mencionado 
nos autos; se a alienação se realizar por preço que vier a ser considerado pelo juízo como vil; e 
nos casos de ausência de prévia notificação da alienação ao senhorio direto, ao credor com 
garantia real ou com penhora anteriormente averbada, que não seja de qualquer modo parte na 
execução. 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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