
AUTO NEGATIVO(PRAÇA ÚNICA)

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 2ª REGIÃO DE SÃO PAULO

Processo nº: 0002906-74.2011.5.02.0202

Autor: ELIAS CARLOS CARVAHO SOUZA, CPF: 637.634.275- 20
Réu: IRMAOS CLAUDINO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ: 
10.983.504/0001-22; DAIANA MARIA DE LIMA MENDES, CPF: 229.619.018-98; 
LILIAN MARIA DE LIMA XIMENES, CPF: 354.960.628-10; CARMO SERVICOS 
DE APOIO LTDA, CNPJ: 11.698.589/0001-60

Aos dois dias do mês de agosto de 2022, foi levado a leilão através do portal da empresa Lut 
Leilões (www.lut.com.br), o bem abaixo descrito, restando SEM LANCES.

Bem: 1) Imóvel MATRÍCULA nº 18.822 do Cartório de Registro de Imóveis de Itapira/SP. 
INSCRIÇÃO FISCAL nº 008.049.007.007 da Prefeitura Municipal de Itapira/SP. DESCRIÇÃO: o 
APARTAMENTO nº 13, localizado no 1º andar do edifício identificado como Bloco SCVII-A do 
Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, com acesso pela Rua Deodato Cintra, sob nº 362, em 
Itapira/SP, composto de dois dormitórios, sala-cozinha, banheiro e área de serviço, com a área 
útil de 49,383m², área de uso comum de 2,8242m², totalizando a área de 52,2072m², 
correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,34722% no terreno, com direito de utilização de uma 
vaga descoberta para guarda de veículo de passeio, em local indeterminado no estacionamento. 
Conforme certificado pelo Oficial de Justiça, o imóvel está OCUPADO, e o apartamento, assim 
como todo o prédio, encontra-se em estado ruim, sem manutenção, localizado em conjunto 
habitacional onde diversas unidades são ocupadas de forma irregular (laudo de 15/02/2016). 
OBSERVAÇÕES: 1) Imóvel com débitos de IPTU no importe de R$ 1.682,67 atualizado até 
07/04/2017; 2) Intimados a fornecer informações acerca da existência de débitos condominiais 
vinculados ao imóvel, os administradores deixaram de manifestar-se no prazo devido, pelo que o 
Juízo da execução teve pela inexistência de tais débitos; 3) Imóvel objeto de PENHORAS e 
INDISPONIBILIDADES em outros processos; 4) Conforme despacho do Juízo da Execução: 
“...Nos termos do art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Trabalho, o arrematante fica isento sobre dívidas que recaiam sobre o bem (IPVA, IPTU, multas, 
etc), salvo débitos condominiais, que continuam a cargo do arrematante...”. Imóvel AVALIADO 
em R$ 70.000,00; 2) Imóvel MATRÍCULA nº 19.436 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Itapira/SP. INSCRIÇÃO FISCAL nº 008.049.007.017 da Prefeitura Municipal de Itapira/SP. 
DESCRIÇÃO: o APARTAMENTO nº 01, localizado no pavimento térreo do edifício identificado 
como Bloco SCVII-B do Conjunto Habitacional São Judas Tadeu, com acesso pela Rua Deodato 
Cintra, sob nº 362, em Itapira/SP, composto de dois dormitórios, salacozinha, banheiro e área de 
serviço, com a área útil de 49,383m², área de uso comum de 2,8242m², totalizando a área de 



52,2072m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,34722% no terreno, com direito de 
utilização de uma vaga descoberta para guarda de veículo de passeio, em local indeterminado 
no estacionamento. OBSERVAÇÕES: 1) Imóvel com débitos de IPTU no importe de R$ 4.456,85 
atualizado até 05/10/2017; 2) Intimados a fornecer informações acerca da existência de débitos 
condominiais vinculados ao imóvel, os administradores deixaram de manifestar-se no prazo 
devido, pelo que o Juízo da execução teve pela inexistência de tais débitos; 3) Imóvel objeto de 
PENHORAS e INDISPONIBILIDADES em outros processos; 4) Conforme despacho do Juízo da 
Execução: “...Nos termos do art. 78 da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, o arrematante fica isento sobre dívidas que recaiam sobre o bem (IPVA, 
IPTU, multas, etc), salvo débitos condominiais, que continuam a cargo do arrematante...”. Imóvel 
AVALIADO em R$ 70.000,00. Total da AVALIAÇÃO: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
Disponibilização no DEJT se deu no dia 13/06/2022..

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


