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02ª VARA CIVEL DO FORO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP 

 

Falencia de PEDALAC MONTAGEM E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA 

Processo n° 0043572-66.1996.8.26.0577 

 

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

da MASSA FALIDA DE PEDALAC MONTAGEM E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (CNPJ/MF 96.393.384/0001-

29), ESPÓLIO DE JOAQUIM FERNANDES FILHO que era inscrito no CPF/MF 608.638.208-95,  LOURDES 

SORRENTINO FERNANDES (CPF/MF 150.098.758-10),  do sindico dativo DR ANCELMO APARECIDO DE GOES 

OAB/SP 96.449, da adquirente do imóvel NACIONAL DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS PEÇAS E ACESSÓRIOS 

IMP E EXP (CNPJ/MF 93.477.271/0001-13) dos credores bem como do MINISTÉRIO PUBLICO DE SÃO PAULO/SP. 

  

O MM. Juiz de Direito Paulo de Tarso Bilard de Carvalho, da 02ª Vara Civel do Foro da Comarca de São José dos 

Campos/SP, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 

possa, que nos termos do art. 117 do Decreto-Lei 7661/45, por este Juízo, foi designada a venda do bem descrito abaixo, 

de acordo com as regras expostas a seguir: 

 

Da praça: A 1ª praça terá início em 25 de outubro de 2016, às 15h00min. 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 

28 de outubro de 2016, às 15h00min e se encerrará em 17 de novembro de 2016, às 15h00min. O valor mínimo para 

venda em 2ª Praça corresponderá a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação. 

  

A Praça será conduzida pela Gestora Judicial LUT - Intermediação de Ativos e Gestão Judicial 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 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. 
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DESCRIÇÃO DO BEM: Um prédio residencial e seu respectivo terreno, constituído por parte dos lotes nºs 03 e 04 da 

quadra nº 10, do loteamento denominado JARDIM ISMÊNIA, situados à Avenida Joaquim Ferreira Carpinteiro, 431, 

nesta cidade, comarca e circunscrição imobiliária de São José dos Campos, localizado no lado esquerdo da Avenida 

Joaquim Ferreira Carpinteiro, a 27,75 ms. da Rua Guaraciaba, cujo terreno encerra a área de 408,75 metros quadrados, 

e esta compreendido dentro do seguinte perímetro, a saber: a linha perimétrica começa no alinhamento da Avenida 

Joaquim Ferreira Carpinteiro, junto a divisa de Takamitsui Koga e Takaiofhi Koga, a 27,75ms da Rua Guaraciaba, daí 

segue, por muro-face externa, no azimute e medida de 1º52' – 25,90ms, até a divisa de Carmelúcia Felisberto Santos 

Alves, confrontando com Takamitsui Kogal e Takamitsui Koga, daí deflete à direita e segue, pela parede do depósito-face 

externa no azimute e medida de 91935' – 14,67ms, até a divisa de Antonio Carlos Caionello Durão, confrontando com 

Carmelúcia Felisberto Santos Alves, daí deflete à direita e segue pela face externa do muro, no azimute e medida 

184º17' -32,28ms, até a Avenida , confrontando com Antonio Carlos Caianello Durão, daí deflete à direita e seguindo 

pelo alinhamento da via pública, no azimute e medida de 297º08' – 14,71ms, vai fechar no ponto de partida, 

confrontando com a Avenida Joaquim Ferreira Carpinteiro. Inscrição Imobiliária: 52.036.017.00-3, matriculado 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de São José dos Campos/SP sob nº 106.445. Valor da Avaliação: R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais) em novembro de 2014. Matricula atualizada: Consta na R.04 venda do imóvel feita à NACIONAL 

DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS PEÇAS E ACESSÓRIOS IMP E EXP, alienação esta que foi objeto de decretação de 

fraude a execução pelo Juizo Falimentar. 

 

Ficam todos aqueles mencionados no presente Edital regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não 

sejam localizados para as intimações pessoais. Os casos omissos serão apreciados e decididos pela autoridade judicial 

competente. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

 

 

Eu,                                                                                                   escrivã (o) subscrevi. 

 

 

_________________________________ 

Paulo de Tarso Bilard de Carvalho  

Juiz de Direito 

 


