
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

3ª VARA DA COMARCA DE VALINHOS/SP

Processo nº: 0004384-55.2007.8.26.0650

Autor: ROSA DE LOURDES CACHEFFO LEVRERO 
Réu: LUZIMEIA APARECIDA CAMAROTTO DOMINGUES 

Aos dois dias do mês de novembro 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: Localização do Bem: Rua Pastor Oswaldo Cecon nº 2575, Lote 19, Quadra B, Pq. 
Portugal – Valinhos/SP. Clique aqui para ver a localização no Google Maps Valor da Avaliação: 
R$ 142.398,61 (cento e quarenta e dois nove mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e 
um centavos), referente a 25% (vinte e cinco por cento da parte ideal, atualizados até setembro 
de 2021. Área Total: 633 m² Bem: “25% (vinte e cinco por cento) da parte ideal do imóvel, 
referente a cota parte nua-propriedade de Luziméia Aparecida Camarotto Portugal do: Lote de 
terreno nº 19, localizado na quadra B, do loteamento denominado Parque Portugal, nesta cidade 
e Comarca de Valinhos, com as seguintes medidas e confrontações: 15,90m de frente para a 
Rua Marginal; 42,60m à direita, confrontando com o lote nº 18; 14,13m nos fundos confrontando 
com os lotes nºs. 11 e10; e 41,80m à esquerda, confrontando com o lote nº 20, encerrando a 
área total de 633,60m²”. Matrícula nº 3.825 no 1º CRI de Valinhos/SP. Matrícula Atualizada: 
Consta na Av.01 Restrições de ordem urbanisticas. Consta na Av.02 a alteração de denomição 
de Rua Marginal, para Rua Pastor Osvaldo Ceccon. Consta na R.03 a transmissão a nua 
propriedade do imóvel a titulo de doação, aos seus filhos. Consta na R.04 Direito Real de 
usufruto. Consta na Av.08 a penhora emitida pela 3º Vara do Foro de Valinhos, extraída nos 
autos do processo nº 010399.06.2008.8.26.0650. Consta na Av.09 a indisponibildade de bens de 
Luzimeia Aaparecida Camarotto Domingues e Salvador Domingues, emitida pelo TRT da 15º 
Região 11º Vara do Trabalho de Campinas/SP, extraída nos autos do processo nº 
00400005720075150130. Débitos de IPTU em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em 
Dívida Ativa: não localizado. Débitos de Condomínio: não localizado. Observação: Consta nas 
fls. 316 do Auto de Avaliação que trata-se de um terreno de 633m², contendo a construção de 03 
(três) casas. Débitos da ação: R$ 498.089,94 (quatrocentos e noventa e oito mil, oitenta e nove 
reais e noventa e quatro centavos) em dezembro 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. 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.

LUT - GESTÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA
Rua do Rocio, 291, Conj. 91, 9º andar, Vila Olímpia, São Paulo - SP

Telefone(s): (11) 3047-9800
www.lut.com.br


