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07ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba - SP 

 

EDITAL DE PRAÇA e de intimação dos executados ANHAIA & MACHADO IND. C. C. LTDA. (CNPJ/MF: 

96.558.879/0001-60), MOYSES MACHADO (CPF/MF: 930.948.688-00) e sua mulher CRISTIANE ALMEIDA ANHAIA 

MACHADO (CPF/MF: 089.808.128-92). 

  

O Doutor, MM. Juiz de Direito José Elias Themer, da 7ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba, 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 Execução ajuizada por ASAO OSADA (CPF/MF: 248.508.378-91), contra ANHAIA & 

MACHADO IND. C. C. LTDA. (CNPJ/MF: 96.558.879/0001-60) e MOYSES MACHADO (CPF/MF: 930.948.688-00), 

Processo nº. 0023197-85.2004.8.26.0602, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras 

expostas a seguir: 

 

DAS PRAÇAS 

A 1ª praça terá início em 01 de novembro de 2018, às 14h00min. Não havendo lance igual ou superior à avaliação nos 3 

(três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 07 de novembro 

de 2018, às 14h00min e se encerrará em 10 de dezembro de 2018, às 14h00min. O valor mínimo para venda em 2ª 

Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

 

DO CONDUTOR DA PRAÇA  

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/ 

 

DO PAGAMENTO 

O pagamento tanto do valor da arrematação, quanto da comissão deverá ser efetuado em 24 horas após o encerramento 

do leilão. 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, assim como será devido pelo exequente nos casos de adjudicação do bem e 

pelo executado nos casos de acordo e remição, 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 

 

BEM: UM LOTE DE TERRENO SOB O nº. 01, da quadra “G”, do loteamento denominado “RECANTO SÃO MANOEL”, 

situado em Salto de Pirapora, d/comarca, Bairro Ourives, com área de 1.135,72 metros quadrados, com as seguintes 

medidas e confrontações: - na frente onde mede 20,50 metros em reta com a rua nº. 3 atualmente Rua Gentil Areias; 

segue mais 16,80 metros em curva na confluência dessa rua com a Avenida Roque Benedetti Rosa, antiga nº. 1; pelo 

lado direito de quem da rua Gentil Areias olha para o terreno, onde mede 46,00 metros de comprimento com a avenida 

Roque Benedetti Rosa, antiga nº. 1, com a qual faz esquina; pelo lado esquerdo onde mede 55,00 metros de 

comprimento com o lote nº. 2 e pelos fundos onde mede 12,00 metros de largura com parte do lote nº. 18. De acordo 

com o Laudo de Avaliação juntado às fls. 446/456, o bem localiza-se na Avenida Roque Benedetti Rosa, nº. 200, no 

bairro Recanto São Manoel, e sobre o terreno foram feitas 06 (seis) edificações, sendo duas delas galpões para uso 

comercial/industrial. Matricula: 33.720 do 2º CRI de Sorocaba/SP. Contribuinte: não consta na matricula informação do 

número de contribuinte. Matricula Atualizada: consta na Av.4 penhora oriunda do processo nº. 0027001-

61.2004.8.26.0602, em trâmite na 4º Ofício Cível do Foro da Comarca de Sorocaba/SP. Débitos de IPTU: eventuais 

débitos tributários que recaiam sobre o bem ficam sub-rogados no preço da arrematação, conforme o artigo 130, 

parágrafo único, do Código Tributário Nacional. Débitos da ação: os valores que deverão ser atualizados para a data da 

arrematação e pelo qual responderão o produto da arrematação. Em havendo saldo remanescente, responderá pela 

diferença, o executado nesta ação. Valor da Avaliação: R$ 826.270,30 (oitocentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta 

reais e trinta centavos), em outubro de 2018 atualizado pela Tabela do TJSP.  

 

OBS: Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. 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. 

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

_________________________________ 

José Elias Themer  

Juiz de Direito 

 


