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01ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SOROCABA - SP 

 

EDITAL DE HASTA PÚBLICA do bem abaixo descrito, conhecimento de eventuais interessados na lide e de intimação dos executados 

IRONDINA HERRERA MACIEL, LÍLIAN MACIEL e IVÂNIA MACIEL : 

 

A MM. Juíza de Direito Adriana Faccini Rodrigues, da 01ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos 

que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que, por este Juízo, processam -se os autos da Ação 

de Extinção de Condomínio, ajuizada por ESPÓLIO DE HERALDO MACIEL, CARMEN LOPES LOPES, HERALDO MACIEL FILHO, 

IAN KOERICH MACIEL, IARA DE OLIVEIRA MACIEL, CLAUDICEIA DE OLIVEIRA e YANDÊ GOÉS MACIEL contra IRONDINA 

HERRERA MACIEL, LÍLIAN MACIEL e IVÂNIA MACIEL - Processo nº 0012443-36.1994.8.26.0602 que foi designada a venda do 

bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

O leilão ocorrerá em duas etapas sendo estas divididas em duas praças, de forma que na primeira etapa será levado a leilão o (LOTE 

1), composto da integralidade do edifício. Sobrevindo resultado negativo nas duas praças realizadas nesta primeira etapa, será aberta 

a segunda etapa em que será realizado o leilão do (LOTE 2), que corresponde ao imóvel descrito no (LOTE 1), todavia dividido em 

sublotes correspondendo cada um destes lotes a uma unidade autônoma deste edifício. 

 

A segunda etapa somente ocorrerá, caso a primeira etapa resulte em leilão negativo. 

 

DAS PRAÇAS 

 

LOTE 1 - A 1ª praça terá início em 05 de fevereiro de 2018, às 13h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 08 de fevereiro de 2018, às 

13h45min e se encerrará em 07 de março de 2018, às 13h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% 

(sessenta por cento) do valor da avaliação atualizado. 

 

LOTE 2 - A 1ª praça terá início em 08 de março de 2018, às 13h45min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 (três) 

dias subseqüentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 13 de março de 2018, às 13h45min 

e se encerrará em 09 de abril de 2018, às 13h45min. O valor mínimo para venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por 

cento) do valor da avaliação atualizado. 

 

Os interessados em adquirir os bens penhorados em prestações poderam apresentar: (i) até o início da primeira praça, proposta por 

valor não inferior ao da avaliação; (ii) até o início da segunda praça, proposta por valor que não seja inferior a 60% do valor de 

avaliação atualizado ou 80% do valor da avaliação atualizado, caso se trate de imóvel de incapaz. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. e pelo Leiloeiro Oficial Cezar Augusto 

Badolato Silva, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o n° 602. 

 

Todas as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal http://www.lut.com.br/ 

 

O arrematante deverá pagar à Gestora Judicial LUT, a título de comissão, o valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o 

preço de arrematação do bem. Tal valor será devido à Gestora Judicial LUT pelo arrematante ainda que haja a desistência da 

arrematação, conforme Condições de Venda e Pagamento do leilão. 

 

A publicação deste edital supre eventual insucesso nas notificações pessoais e dos respectivos patronos.                   

 

http://www.lut.com.br/
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RELAÇÃO DOS BENS 

 

LOTE 1: 01 (Um) TERRENO situado à Rua Dr. Alvaro Soares, contendo os prédios nºs. 345 e 351 da referida rua, com as medidas 

e confrontações seguintes: Pela frente onde mede 12,85m com a Rua Dr. Alvaro Soares; pelo lado direito de quem de frente olha o 

imóvel segue 33,65m confrontando-se com o prédio nº 365 de José Maria Ramires, quebra à direita e segue 1,85m e quebra à 

esquerda e segue 15,45m até a linha dos fundos sempre confrontando na parte lateral  com José Maria Ramires ou sucessores; pelo 

lado esquerdo mede em linha reta 49,10m, confrontando-se com o prédio nº 337 de Deolindo José Vieira e Katia Regina dos Santos, 

Olinda Alves Mendes e Sucessores; pelos fundos onde mede 10,60m com propriedade de T eodoro Mendes, Maria Alves Mendes ou 

sucessores. Dito prédio contém a área construída de 2.844,71m². Imóvel devidamente matriculado sob nº 22.623 do 01º CRI de 

Sorocaba/SP. Sobre o TERRENO descrito, encontra-se um prédio com 05 (Cinco) ANDARES e 03 (Três) APARTAMENTOS POR 

ANDAR, servidos por 01 (Um) ELEVADOR Omega. Valor da Avaliação: R$ 4.402.424,00 (quatro milhões, quatrocentos e dois mil, 

quatrocentos e vinte e quatro reais), atualizado até novembro de 2017 pela Tabela Prática do TJSP. 

 

LOTE 2: Subdivisão do LOTE 1 em : 

  

LOTE 2.1) 01 GARAGEM, área útil 264,54m², área total 345,31m². Valor da Avaliação: R$ 534.395,90 (quinhentos e trinta e quatro 

mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.2) 01 (Uma) CLÍNICA, área útil 179,75, área total 260,52m². Valor da Avaliação: R$ 403.176,30 (quatrocentos e três mil 

cento e setenta e seis reais e trinta centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.3) 01 (Uma) LOJA + MEZA, área útil 213,19m². Valor da Avaliação: R$ 329.929,20 (trezentos e vinte e nove mil, novecentos 

e vinte e nove reais e vinte centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.4) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 11, área útil 135,62m², área total 166,07m². Valor da Avaliação: R$ 257.007,08 (duzentos 

e cinquenta e sete mil, sete reais e oito centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.5) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 12, área útil 188,61m², área total 219,06m². Valor da Avaliação: R$ 339.013,50 (trezentos 

e trinta e nove mil, treze reais e cinquenta centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.6) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 21, área útil 128,51m², área total 154,27m². Valor da Avaliação: R$ 238.745,61 (duzentos 

e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.7) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 22, área útil 61,63m², área total 87,39m². Valor da Avaliação: R$ 135.243,27 (cento e trinta 

e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.8) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 23, área útil 121,65m², área total 147,41m². Valor da Avaliação: R$ 228.129,19 (duzentos 

e vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.9) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 31, área útil 128,51m², área total 154,27m². Valor da Avaliação R$ 238.745,61 (duzentos e 

trinta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.10) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 32, área útil 61,63m², área total 87,39m². Valor da Avaliação: R$ 135.243,27 (cento e trinta 

e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), em novembro de 2017. 
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LOTE 2.11) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 33, área útil 121,65m², área total 147,41m². Valor da Avaliação: R$ 228.129,19 (duzentos 

e vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.12) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 41, área útil 128,51m², área total 154,27m². Valor da Avaliação: R$ 238.745,61 (duzentos 

e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.13) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 42, área útil 61,63m², área total 87,39m². Valor da Avaliação: R$ 135.243,27 (cento e trinta 

e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.14) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 43, área útil 121,65m², área total 147,41m². Valor da Avaliação: R$ 228.129,19 (duzentos 

e vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.15) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 51, área útil 128,51m², área total 154,27m². Valor da Avaliação: R$ 238.745,61 (duzentos 

e trinta e oito mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.16) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 52, área útil 61,63m², área total 87,39m². Valor da Avaliação: R$ 135.243,27 (cento e 

trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.17) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 53, área útil 121,65m², área total 147,41m². Valor da Avaliação: R$ 228.129,19 (duzentos 

e vinte e oito mil, cento e vinte e nove reais e dezenove centavos), em novembro de 2017. 

 

LOTE 2.18) 01 (Um) APARTAMENTO, nº 61, área útil 48,01m², área total 84,28m². Valor da Avaliação: R$ 130.430,28 ( cento e 

trinta mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e oito centavos), em novembro de 2017. 

 

Débitos da ação: R$ 470.417,52 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos), em março 

de 2017, 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. 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. O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, e xceto 

os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os 

débitos de condomínio (que possuem natureza propter rem) conforme Art. 908 § 1º do Código de Processo Civil, os quais ficam sub-

rogados no preço da arrematação. 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

Adriana Faccini Rodrigues  

Juíza de Direito 


