
AUTO NEGATIVO(PRIMEIRA PRAÇA)

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BRAGANÇA PAULISTA/SP

Processo nº: 1001388-90.2015.8.26.0099

Autor: CDC BJ – COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
Réu: EP CHAGAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO M.E.

Aos dezenove dias do mês de janeiro 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: Localização do Bem: R. Expedicionário Jose Franco de Macedo, 428, Apto. 323 Bloco 3, 
Toró CEP12929-460, Bragança Paulista/SP. Clique aqui para ver a localização no Google Maps 
Valor da Avaliação: R$ 78.715,63 (setenta e oito mil, setecentos e quinze reais e sessenta e três 
centavos), correspondente à 50% (cinquenta por cento) da parte ideal atualizados até novembro 
de 2021, pela Tabela Prática do TJSP. Área Privativa: 44,72m² Bem – Parte ideal 
correspondente à 50% (cinquenta por cento) de uma unidade autônoma consistente de um 
apartamento, identificado pelo nº 323, localizado no 2º andar do Bloco nº 3, situado com frente 
para a rua Expedicionário José Franco de Macedo, sob nº 428, no Bairro do Tanque do Moinho, 
desta cidade e comarca de Bragança Paulista, apartamento esse composto de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, com área útil de 44,72m², área comum de 5,1751m², perfazendo um 
total de 49,8951m² cabendo-lhe, portanto, uma fração ideal no terreno e coisas comuns de 
0,5682%, confrontando dito apartamento, pela frente, com o hall de circulação do edifício, pelo 
lado direito com o apartamento nº 324, pelo lado esquerdo com a via de circulação interna, e 
pelos findos com a Área 01 do desmembramento. Este apartamento fica com o direito ao uso de 
uma vaga indeterminada e descoberta na garagem, sendo que a forma de utilização da mesma 
será decidida em Assembléia para esse fim convocada. O terreno onde se encontra construído 
citado empreendimento, assim se apresenta: Um terrreno designado como área 02, medindo 
56,5m de frente, para a Rua Expedicionário José Franco de Macedo, por 136m de extensão da 
frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para o terreno, onde confronta com a 
área 3 do desmembramento, e do lado esquerdo para quem da rua olha para o terreno, mede 
157m de extensão da frente aos fundos, confrontando com a área 1 do desmembramento, tendo 
nos fundos a largura de 59,7m, divisando com a parte do lote 3, de propriedade de José 
Fernandes, perfazendo a área de 8.500m². Matrícula nº 54.710 no 1º CRI de Bragança 
Paulista/SP. Contribuinte de Área Maior: 2000078001308200000. Matrícula Atualizada: Consta 
na Av.4 a penhora exequenda. Consta na Av. 5 a penhora emitida pela 3ª vara de Bragança 
Paulista/SP, extraída nos autos do processo nº 0004997-59.2019.8.26.0099. Débitos de IPTU 
em Aberto: não localizado. Débitos Inscritos em Dívida Ativa: não localizado. Débitos de 
Condomínio: não localizado. Débitos da ação: R$ 131.445,38 (cento e trinta e um mil, 



quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos) em novembro de 2021, 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.
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