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Autor: PEDRO FELIPE DE ANDRADE E OUTRO
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Aos vinte e um dias do mês de janeiro 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: Bem – Uma unidade autônoma designada por apartamento nº 123, localizado no 12º 
andar do Edifício “Sophia Cheda”, situado na confluência - das Ruas Mailasky e Braguinha, 
desta cidade, com entrada pelo nº 85 da Rua Dr. Braguinha, contendo ela: sala, dois dormitórios, 
cozinha, banheiro, área de serviço com WC e despensa, com a área útil de 73,49 m2, área 
comum 21,79 m2 , perfazendo o total de 95,28 m2, correspondendo-lhe no terreno onde se acha 
edificado o prédio, a fração ideal de 1,4375%; confrontando- se pela frente, de quem da Rua Dr. 
Braguinha olha para o prédio, com a Rua Dr. Braguinha; do lado esquerdo, com os 
apartamentos de final “2” ; do lado direito, com os apartamentos de final “4”; e nos fundos, com 
hall de circulação e poço dos elevadores. Matrícula nº 27293 no 2º CRI de Sorocaba. 
Contribuinte: 010-01-02-3747-0224-10-46-0-1. Matrícula Atualizada: Consta na AV. 4 – A 
Penhora Exequenda Consta na AV. 5 – PENHORA – 7ª Vara Cível do Foro de Sorocaba - 
Número de Ordem: 4013053-66.2013. Consta na AV. 6 – PENHORA - 7ª Vara Cível do Foro de 
Sorocaba - Número de Ordem: 1008145-46.2015.8.26.0602 Consta na AV. 7 – PENHORA - 2ª 
Vara Cível do Foro de Sorocaba - Número de Ordem: 1003996-70.2016.8.26.0602. Valor da 
Avaliação: R$ 176.631,48 (cento e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e 
oito centavos), atualizados até outubro de 2019, pela Tabela Prática do TJSP. Localização do 
Bem: Rua Dr. Braguinha, nº 85 – Centro – Sorocaba/SP, APTO 123. Observação: De acordo 
com o laudo de avaliação as fls. 700, o imóvel compreende: Sala, com piso de tacos de madeira, 
janela de correr em alumínio, Cozinha em piso cerâmico, revestimento 100% e pia de granito c/ 
gabinete, área de serviço com tanque de louça, WC de empregada, despensa, 2 dormitórios, 
WC social.  Débitos da ação: R$ 83.888,43 (oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais e 
quarenta e três centavos) em novembro de 2016, 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..
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